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Юлія Ганик

Сюрреалістичні методи створення 
«дивовижного» в ілюстраціях Ісідро 
Феррера, Сари Фанеллі та Джона Маккі

Анотація:
У статті розглянуто поняття «дивовижного». Проаналізовані 
сюрреалістичні методи та ознаки створення «дивовижного» 
на прикладі творчості трьох ілюстраторів. Досліджено 
потенціал популярних, мало використовуваних чи зовсім 
не використовуваних методів у їх роботах. Письмові та усні 
ігри перетворено у візуальні методи, та сформовано 
додаткову, нову методику. З’ясовано, що сучасні ілюстратори 
використовують техніки сюрреалістів у своїх роботах для нової 
візуальної розмови з глядачем — логічно застосовують певні 
прийоми «нелогічного» стилю. Аналіз проведено на основі 
«Книги сюрреалістичних ігор» Андре Бретона, Рене Магрітта 
та Макса Ернста, яку зібрав та впорядкував Аластер Бротчі.

Ключові слова:
cюрреалізм, «дивовижне», сюрреалістичні ігри та методи, 
сюрреалістична ілюстрація, сучасна ілюстрація, надреалізм.

Yuliya Hanyk

Surreal methods of creating “marvelous” 
in the illustrations of Isidro Ferrer, Sara 
Fanelli and John Mackie

Abstract:
The article considers the concept of “marvelous”. Surrealistic 
methods and signs of creation of “marvelous” on the example 
of creativity of three illustrations are analyzed. The potential of 
popular, little used or not used methods in their works is studied. 
Written and oral games were transformed into visual methods, 
and in addition, new methods were formed. It has been found 
that modern illustrators use surrealist techniques in their work for 
a new visual conversation with the viewer — logically using certain 
techniques of “illogical” style. The analysis is based on the “Book 
of Surreal Games” by Andre Breton, Rene Magritte and Max Ernst, 
compiled and edited by Alastair Brotchi.

Key words: 
surrealism, “marvelous”, surreal games and methods, surreal  
illustration, modern illustration.
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Дивне, фантазійне, таємниче «щось», що викликає момент 
захоплення чи здивування завжди цікаве людській натурі. 
Функцію «дивувати» вдало виконував стиль до якого 
звертається багато авторів, і який живе досі, в кожний період 
дивує — мистецтво «дивовижного» [1]. Термін «le merveil-
leux» (з фр. «дивовижне») — центральний атрибут стилю 
сюрреалізм, який Андре Бретон охарактеризував у маніфесті 
1924 року, що вважається його офіційним документом (фр. 
surrealisme — «надреалізм»). «Скажімо коротко, — пише він, 

— дивовижне завжди прекрасне, прекрасно все дивовижне, 
прекрасне лише те, що дивовижне» [2]. Письменник-
сюрреаліст Луї Арагон в своїй поетичній праці «Паризький 
селянин», 1926 року додає: «Дивовижним є виверження 
суперечності в реальному» [3]. Як культурний та філософський 
рух XX ст., сюрреалізм показав нову альтернативу створення 
чи сприйняття світу за допомогою підсвідомого (іл.1).
Термін «дивовижне» уособлює сюрреалістичні особливості, 
які вдало привертають увагу глядача, маніпулюють нею, 
дивують, породжують дивні можливості та створіння, 
що приголомшують. 

Сюрреалістична ілюстрація 

Якщо загальні, не пов’язані між собою речі у «дивовижних» 
зіставленнях створюють щось надреальне і дивне, що викликає 
подив це — сюрреалізм [10]. Сюрреалістичні ідеї та образи 
мали глибокий вплив у всіх сферах мистецтва та дизайну, 
лінія розвитку простежується аж до сьогодення. Низка статей 
розповідає про відчутний вплив сюрреалізму протягом 
багатьох років на графічний дизайн, ілюстрацію [4; 5;]. 
Сюрреалістична ілюстрація — це своєрідний спосіб 
покликаний вразити глядача специфічним зображенням. 
Сценарій подій, який відбувається з глядачем в процесі 
розглядання даного жанру, непередбачуваний та ефектний, 
сповнений маніпуляцій та ігор з увагою та уявою. (іл. 2)
У своїх методиках сюрреалісти переосмислювали створення 
сюжетів, показували нові можливості — порушуючи закони 

фізики, породжуючи дивні створіння, змінюючи предмет до 
невпізнання, нелогічного зіставлення та непослідовності. 
Нетиповий сюжет, «порушений» автором — викликає напругу, 
коли ми знаємо, що щось має відбутися, але в силу зміни 
обставин — не відбудеться, або навпаки — трапляється щось 
незрозуміле, чудернацьке з елементом несподіванки. Це 
дотепна гра сюрреалізму з емоційним станом людини, щоб 
викликати глибші враження, цього ефекту прагнуть досягати 
і сучасні ілюстратори. 
Сьогодні, через інфляцію емоцій, або навпаки — їх перенасиче-
ність, глядачу щоразу важче взагалі щось відчувати. Хоча поп-
культура, а зокрема дитяча, насичена роботами, які часто, у 
дорослих глядачів, викликають питання “What?”. До прикладу, 
анімаційні фільми від Cartoon Network — «Дивовижний світ 
Гамбола» (“The Amazing World of Gumball”) із незвичними 
можливостями персонажів чи «Дядько Діда» (“Uncle Grandpa”)
(іл.3) із своїми неповажними сюрреалістичними витівками, 
наповнені дивними речами. Це видається схожим на тредн 
в поп-культурі, а ознака «дивовижність» культивується. І 
як ми бачимо на авторитетних ілюстраторських конкурсах 
World Illustration Awards [6], Bologna Ragazzi Awards [7], AI-AP 
| American Illustration [8], момент несподіванки чи візуального 
дисонансу досягає успіхів.

Мистецтво «дивовижного»

Іл.2. студія Worm
постер для fujiya & miyagi

Іл.1. «Вишуканий труп». Ів 
Тангі, Мен Рей, Макс Моріз, 
Жоан Міро

Іл.3. Скріншот мультфільму «Дядько Діда» (“Uncle Grandpa”).
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Нелогічний стиль? 

Сюрреалісти основним завданням вбачали звільнення мис-
тецтва від логіки та раціонального розуму, зупинку 
реальності, зосередження на несвідомому, посилаючись на 
метод автоматичного відтворення сюжету, без будь-яких 
сенсів. Така «нелогічність» стилю вдало виконувала основну 
функцію мистецтва: привернути увагу глядача, викликати 
бажання розглядати побачене знову і знову, спантеличити, 
а в результаті змусити повірити. Проте, ілюстраторам у свої 
роботах важливо візуалізовувати певні сенси, опираючись на 
сторітелінг і вирішуючи проблему. З цього випливає цікавий 
парадокс: ілюстраторам подобається те, що немає ніякого сенсу, 
але вони шукають його, а крім того, прагнуть створювати власну 
«логіку», посилаючись на досвід сюрреалістів. Надихаючись 
«нелогічним» прагнуть візуалізувати сенс. Виникає запитання: 
яким чином сюрреалістичні методи «вільної» творчості, що 
базуються на безсенсовному, механічному відтворенні сюжетів, 
поєднуються з прикладними комунікаційними функціями 
ілюстрації? Як надихаючись «нелогічним» — візуалізувати 
сенс? Які існують методи створення «дивовижного»?

Ознаки «дивовижного»

Вільна, безсенсовна діяльність однодумців сформувала 
характерні ознаки «дивовижного»:

 ► автоматичні, мимовільні дії, рухи і дух спонтанності;
 ► ігри та техніки для створення випадкових ефектів;   
 ► сцени зі сну і символічні образи;
 ► несподівані, нелогічні порівняння;
 ► перетворення звичайних речей;
 ► власна іконографія;
 ► візуальний дисонанс; 
 ► спотворені фігури і біоморфні форми;
 ► розкутість заборонених тем;
 ► примітивні або дитячі конструкції; [9]

Відчутний вплив сюрреалізму на ілюстра-
цію спричинив появу його характерних рис. 
Дотепність та фантазія грають домінуючу 
роль в зображенні «дивовижного», де око 

— характерний символ і головний мотив. 
Ілюстрації поєднують у собі властиву  
стилю деформацію форми персонажів та 
епічний, неочікуваний сюжет. Внутрішню 
роботу психіки сюрреалістичне мисте-
цтво ілюструє як символізм мрії та сну, 
поєднання сцен реального життя і фан-
тастики. Вміння надавати предметам 
ознак живого та знаходити «дивну» красу 
у нетиповому перетворенні звичних 
предметів, додало епатажний настрій 
та особливий гумор стилю. У своїй статті 
Роб Левін вивчає концептуальні пристрої, 
що використовуються в сучасній ілюстрації, 
а саме навик аномалії, те, що відхиляється 
від природнього контексту: маніпуляція 
з фігурою, фізична метафора, уявні сценарії, 
провокаційна думка та безглуздість [10]. 
Маніфести і творчі бажання сюрреалістів 
досягти вседозволеності у мистецтві, 
порушуючи закони логіки, та їх прагнення 
створити нову «надреальність» — зумо- 
вило появу низки сюрреалістичних усних, 
письмових та візуальних ігор. Впродовж 
років ілюстратори беруть їх за основу 
та інтерпретують у своїх роботах, часто 
видозмінюють правила для досягнення 
візуальних небилиць (іл. 4). Основою для 
дослідження стала «Книга сюрреалістичних 

ігор» Андре Бретона, Рене Магрітта та Макса 
Ернста, яку зібрав та впорядкував Аластер 
Бротчі. На підставі її класифікації методів 
— мовні, колективні та візуальні ігри, та 
їх найменуванні базується дане дослід- 
ження. Для якого було обрано трьох 
ілюстраторів — Ісідро Феррера, Сару 
Фанеллі та Джона Маккі, у творчості  
яких яскраво помітні ознаки «дивовижно- 
го» та застосування певних сюрреаліс-
тичних прийомів. Для пошуку методів було 
зібрано та проаналізовано 530 ілюстро- 
ваних творів ілюстраторів. Дані вносились 
в таблицю аналізу з вибіркою ілюстрацій  
та їх характеристикою на наявність візуа- 
льних сюрреалістичних ознак та мето-
дів. Для характеристики використано 
порівняння, формальний та стилістичний 
аналіз. Проаналізувавши ілюстрації вда-
лось виявити, методи, які найчастіше  
та дуже рідко зустрічаються в творчості 
ілюстраторів. Часто це видозмінені «старі» 
методи, які ілюстратори трансформували 
під власну стилістику, запозичивши 
від сюрреалістів столітню основу гри чи 
ознаку. Хоча сюрреалістичні ігри базу- 
ються на створенні образів шляхом 
автоматичного відтворення рухів, які 
надиктовує підсвідомість, а не за допо 
могою свідомого контролю, їх безсен- 
совну функцію можна корисно видозмі-
нити. Тобто, надати образного значення 
результату, який вони утворять.

Надихаючись нелогічним — візуалізувати сенс

Сюрреалістичні методи створення «дивовижного» 
в ілюстраціях Ісідро Феррера, Сари Фанеллі та Джона Маккі

Іл.4. Сара Фанеллі. «Пригоди Буратіно».
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В ілюстраціях Сари Фанеллі найчастіше зустрічаються:
 ► «вишуканий труп» з ознаками антропоморфізму — 

поєднання чужорідних пропорцій в одному персонажі 
разом із сюрреалістичним колажем. Герої Фанеллі 
отримують кілька засобів пересування одночасно: крила, 
ноги коня, гвинт вертольота (іл. 5).

 ► автоматичне малювання (каракулі), яке у Сари 
стає символом або ознакою конкретного явища чи 
емоції, наприклад, виконують роль мови «дивовижних» 
персонажів Фанеллі.

 ► колаж та сюрреалістичний колаж з головним 
мотивом ілюстрацій авторки — вирізання людських очей 
з фотографій, та примінення їх чужим об’єктам (іл. 6).

В роботах Ісідро Феррера часто зустрічається: 
 ► використання та експерименти сюрреалістичних 

об’єктів — експериментуючи із типовими побутовими 
речами, нетипових перевтілень зазнають усі предмети, 
що потрапляють ілюстратору в руки: хліб стає 
персонажем (іл. 7), гребінець для волосся — хмарою 
з дощем, яєчня — голова лева, чи жмут сіна — 
обличчя, що в результаті часто утворює інший  
метод сюрреалістів асамблею, яка виконується 
скульптурним рішенням (іл. 8).

 ► колажування разом з візуальною метафорою утворюють 
моменти провокації та спантеличення у роботах. 

В ілюстраторській творчості Джон Маккі використовуються:
 ► автоматичне малювання (каракулі) — механічне 

відтворення рухів, дозволяє ілюстратору створювати 
сміливі та провокаційні образи персонажів.

 ► метод «критичний параноїк» — приховане зображення, 
якого фактично не існує, але яке можна розгледіти при 
пильному вдивлянні. Джон в одну постать або портрет 
людини заховує кілька інших, або їх окремі частини, цим 
створює багатошаровість образів, це зумовлює певну 
маніпуляцію з увагою глядача (іл. 9).

 ► фотомонтаж — домальовування сміливих «каракуль» 
на фотографіях та повторне їх використання утворює 
нове уніфіковане зображення. Ілюстратор використовує 
фотографію як фон у роботах чи основу для сюжету: де 
картини з лакеями чи дамами бальних часів додають 
ілюстрації сюрреалістичного гумору (іл. 10).

Іл. 5. Сара Фанеллі. «Пегас». «Міфологічні монстри Стародавньої Греції»

Iл.6. Сара Фанеллі. «Міфоло-
гічні монстри Стародавньої 
Греції»

Iл.7. Ісідро Феррер, Свят- 
ковий блокнот

Iл.8. Ісідро Феррер. Богемні 
вогні

Iл.10. Джон Маккі «У неї новий 
хлопець»

Iл.9. Джон Маккі «Прогулянка 
до супермаркету»

Створення сюрреалізму — це гра, в яку може зіграти кожен. 
Однак, дуже важливо, щоб використання сюрреалістичних 
ігор в ілюстрації слугувало не лише експериментом на 5 хв, 
але щоб ця механіка в роботі була продумана сенсовно 
і несла свій особливий меседж.
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Після аналізу були проведені інтерв’ю 
з Ісідро Ферреро, Джоном Маккі та Сарою 
Фанелі. Відповіді ілюстраторів допомогли 
зіставити власну характеристику творчості 
авторів із їх розповідями про свій творчий 
процес. Розпитати чи присутня у їхньому 
натхненні сюрреалізмом аналітична 
робота чи навпаки відбувається відмова 
від всього. Порівняння результатів вияви-
ло схожі та відмінні риси між власними 
гіпотезами та відповідями авторів. До 
прикладу, вони вживають методи із іншою 
термінологією, застосовують лише їх 
значення, не згадуючи первинних назв. 
Проте деякі інтерпретовані методи 
зберегли ознаки схожі на давні ігри 
сюрреалістів, та є ніби візуальним 
натяком на першооснову методу. Часто, 
самі ілюстратори і не здогадуються 
про їх справжні назви, сюрреалістичне 
походження, а головне — наявність у своїх 
роботах. Аналіз ілюстрованих творів 
показав, що ігри, які зібрав Аластер Бротчі 
у «Книгу сюрреалістичних ігор», в сучасній 
ілюстраторській творчості, не збереглися 
в первинному вигляді, а видозмінились, 
в залежності від власних ілюстраторських 
підходів. Від вподобаного методу сучасні 
ілюстратори беруть — чудернацький підхід 
до створення нового та поєднання різних 
«чужих» частин тіла в одному об’єкті.

Дослідивши потенціал знайдених методів, 
можна поділити їх на дві категорії 
підходів створення «дивовижного»:

1) Непередбачувані — базуються на 
автоматичному відтворенні та випадкових 
ефектах, створюють неочікуваний 
результат. Ілюстратори віддаються 
матеріалам та випадку як«зіграє» момент.
2) Навмисні — використання та розмі-
щення побутових об’єктів у нетипові для 
них обставини. А також ірраціональні 
образи, які «приходять» уві сні, і які автор 
візуалізує, але в реалістичному стилі.

Під час експериментів виявилось, що деякі методи мають 
схожі властивості між собою або дають подібний результат. 
Тому їх вдалось об’єднати в групи, що в результаті утворило  
7 збірних методів, які сформували методику:

1. Механічні рухи на папері — випадкові ефекти, в яких 
виявляються образи схожі на певні об’єкти, ситуації чи 
портрети. Отримані «каракулі» можуть стати символом 
конкретного явища. Сюди ще входять розбризкування 
фарби (іл. 11), фактури дерев’яних поверхонь (іл. 12), 
симетричні відбитки та сліди від диму, ефекти яких можна 
використовувати як основу для сюжету або домальовувати 
образ на який вони схожі. Механічні рухи можуть бути 
і у формі рандомних крапок, які в результаті з’єднання 
утворять силует (іл. 13).

2. Колаж та сюрреалістичний колаж — мікс вирізаних 
зображень, що утворюють несподіване зіставлення. 
Сюрреалістичному колажу притаманний ірреальний 
контекст твору. Можна експериментувати з різними за 
характером літерами, вирізати їх та зіставляти по-новому. 
Методу можна додати рандомності, якщо випадково 
розкидати шматки паперу чи зображень на папір, а потім 
фантазувувати на що схожий отриманий результат (іл.14).

3. «Критичний параноїк» (прихований об’єкт) — ідея 
бачити певне зображення там, де його фактично не існує. 
Наприклад, в падаючих тінях від предметів, формах хмар 
чи фактурах можна побачити образи персонажів чи основу 
для сюжету (іл. 15).

Інтерв’ю Утворена методика

Iл.14. Юля Ганик. «Втікай». рандомний рваний паперовий колаж, 2021р.

Iл.13. Юля Ганик. «Лінія + кра-
пка». Експерименти з’єднан-
ня рандомних крапок, 2021р.

Iл.12. Юля Ганик. «Психоло- 
гічний портрет». Метод ме- 
ханічні рухи зняття фактури, 
2021р.

Iл.11. Юля Ганик. «Це моє морозиво!». Експерименти 
з методом розбризкування фарб, 2021р.

Ісідро Феррер: «Об’єднати 
дві реальності та створити 

парадокс».
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Як показало дослідження, більшість ігор базуються на 
механічному відтворенні рухів та «критичному параноїку» (роль 
фантазії). Ефект, що утворюється в результаті стає плацдармом 
для допрацювання повноцінної ілюстрації, варто лише 
придивитись на що це схоже. До того ж момент подальшого 
допрацювання на основі утвореної плями тренує уяву 
та розвиток креативного мистення. Така структура дозволяє 
застосовувати методи не лише для створення «дивовижних» 
об’єктів, але й використовувати їх як вправи для пошуку 
композиції, сюжету чи у боротьбі з «боязню чистого листа». 
Сучасні ілюстратори використовують техніки сюрреалістів 
у своїх роботах для нової візуальної розмови з глядачем — 
логічно застосовують певні прийоми «нелогічного» стилю 
для ефекту несподіванки чи маніпуляції увагою, разом з цим 
змушують глядача запитати: «Що тут відбувається?».
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4. Побутові речі в нетипових ситуаціях — предмет 
розглядається з точки зору його можливих значень або 
функцій, на відміну від його фактичних (іл. 15) Методу 
характерна провокація та спантеличення. Також можна 
створювати вказівки щодо використання речей, які 
насправді не потребують інструкцій, наприклад для серця. 

5. «Вишуканий труп» — поєднання в одному персонажі 
кількох чужих частин тіла. Метод можна вважати 
генератором тіл «дивовижних» персонажів. Подвійне 
значення «трупів» також утворюється за допомогою 
омонімів (іл. 16). Для сюрреалістичного настрою персонажів 
можна надати їм спільну рису, як було в Джона Маккі, де 
в його роботах всі персонажі курили. 

6. Помилка — протилежний малюнок тому що насправдні 
мається на увазі. Це ніби гра коли ви відповідаєте на 
запитання не знаючи питання. В момент коли з’ясується 
питання і зіставиться відповідь станеться візуальна 
помилка. Відповіддю на приховане питання — «що буде 
якщо буде холодно», стала ілюстрація «що персонажу 
випаде зуб» (іл. 17). Ще метод може відбутися, якщо 
звичним об’єктам забути домалювати важливу деталь.

7. Перетворення — зіпсути існуючу до цього ілюстрацію: 
розрізати і зіставити по новому, або зімнути і побачити 
нові «рельєфи», які щось нагадують (іл. 18).

Методи можна поєднювати між собою та використовувати 
в будь-якій послідовності.

Iл.17. Юля Ганик. «Випав».
Експериментальні дії з при-
хованим питанням у методі  
«помилка» 2021р.

Iл.16. Юля Ганик. Ілюстрація «Чайка+чайка».
Метод «вишуканий труп» + омоніми

Iл.15. Юля Ганик. «Вуйко». 
«Критичний пароноїк» (тінь 
= портрет) + побутові речі  
в нетипових для них ситуа-
ціях (ганчірка = портрет), 
2021р.

Iл.18. Юля Ганик. «Погляд». 
Метод переробка: зімнутий 
папір та утворені рельєфи, 
2021р.

Висновки:
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Дослідження представляє методи візуалізації повідомлень 

у середньовічних ініціалах та сучасних логотипах на предмет 

фігуративної типографії. Розглянуте поняття фігуративності 

у літерах та його вплив на формування повідомлення. Прове-

дено класифікацію та порівняльний аналіз вжитих методів на 

основі близько 700 ініціалів з п’яти середньовічних рукописів 

та 300 логотипів сайту Logopond. Стаття висвітлює шаблонні 

рішення серед ініціалів та логотипів, а також недооцінений по-

тенціал нових і маловживаних методів.

Ключові слова: фігуративність, типографія, ініціал,  

логотип, візуальна комунікація.

The research presents methods of messages visualization in medi-

eval initials and modern logotypes by using figurative typography. 

The concept of figurativeness in letters and its influence on the 

formation of the message. About 700 initials from five medieval 

manuscripts and 300 logos from the website Logopond were an-

alysed and classified by methods that were implemented. The ar-

ticle highlights template solutions among initials and logos and the 

underestimated potential of new and insufficiently used methods.

Key words: figurativeness, typography, initial, logotype,  

visual communication.
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Щодня ми зустрічаємо близько 3000 реклам-

них повідомлень та приблизно таку ж кіль-

кість логотипів. Поглянувши на них уважні-

ше, можна помітити, що ці тисячі візуальних 

рішень створені поєднанням двох складових: 

ілюстративного символу, як основного еле-

менту, і шрифтової композиції, як додатко-

вого. На цьому одноманітному фоні яскраво 

виділяються логотипи з вагомим для бренду 

образом, у яких літери наповнені зображаль-

ним вмістом та є основним джерелом кому-

нікації, тобто ті, у котрих застосована фігура-

тивна типографія.

На думку Девіда Ейрі головною причиною 

ефективності логотипу є наявність одного 

простого та чіткого повідомлення, а саме це 

є рисою візуалізації повідомлення фігуратив-

ною типографією [7]. Такі логотипи є дієвими 

та мають потенціал. Проте, на сьогоднішній 

день можна прослідкувати ряд візуальних рі-

шень, які часто повторюються. Протягом ос-

танніх років айдентика, та зокрема логотипи 

перебувають у стані кризи. У пошуках нових 

ідей дизайнери звертаються як до трендів 

сучасності, так і до минулого. Проте, серед 

історичних джерел натхнення ми зазвичай 

обмежуюємося порівняно близьким часо-

вим періодом: ХІХ–ХХ ст. Такий підхід викли-

кає обмежене поле зору на джерело ресур-

сів і відповідно обмежене коло ідей. Якщо ж 

розширити хронологію і поглянути на історію 

рукописної та друкованої книги, то відкрива-

ється багата спадщина шрифтової графіки, 

зокрема ініціали манускриптів.

Попри багатовікову різницю у часі, логотипи 

та ініціали несуть cхожу функцію. Логотип — 

це уособлення бренду та іміджу, який візу-

ально передає найбільш характерні їх риси. 

Ініціали ж служили не лише навігацією між 

початком та кінцем розділу, часто вони також 

відображали зміст та головну ідею, про яку 

йтиметься у тексті, тобто були своєрідними 

логотипами до відповідного фрагменту твору.

Якщо абстрагуватись від змісту (найчастіше 

релігійного), орнаментики та матеріалів, чи 

можливо виокремити дизайнерські методи 

в авторів стародавніх манускриптів? Як ці ме-

тоди працюватимуть у іншому часі, стилістиці 

та медіумі — в сучасних логотипах? Наскіль-

ки змінилися та чи з’явилися нові рішення? 

Можна передбачити, що знайдені відповіді 

допоможуть розширити сприйняття типогра-

фії та розвинути її потенціал ілюстративного 

характеру. Це, відповідно, збагатить графічні 

рішення в айдентиці та допоможе логотипам 

бути більш виразними і ефективними.

Іл. 1. Д. Федеріко. Плакат Woman’s day. 1953

ПОНЯТТЯ 
ФІГУРАТИВНОСТІ

ВІДБІР ІНІЦІАЛІВ 
МАНУСКРИПТІВ

Для аналізу ініціалів проведено пошуки тих 

манускриптів, які були створені в різні роки 

і водночас охоплюють період Середньовіч-

чя, тобто від V ст. до поч. XVI ст. Оскільки один 

з найбільш ранніх зразків з ініціалами, який 

доступний в онлайн версії та є актуальним для 

дослідження датується VIІІ ст., то часові рамки 

вибірки манускриптів звузились до VIІІ–ХVІ ст.

В основу аналізу ініціалів лягло дослідження 

Отто Пехта, австрійського історика мистецтва, 

а саме його праця  «Книжкова ілюмінація у Се-

редні віки». [8] Серед проаналізованих Пехтом 

манускриптів обирались ті, які підлягали під 

визначені параметри відбору: рукопис ство-

рений за часів Середньовіччя та містить ініці-

али, які наповнені фігуративністю; манускрипт 

представлений у високій якості та у відкри-

тому доступі в цифровій версії; ініціали ви-

конані латинецею (задля розуміння алфавіту 

та можливості в майбутньому перенесення 

фігуративних якостей на логотипи); рукопис 

стилістично відрізняється від попередньо об-

раних, що збільшує шанси на знайдення но-

вих рішень.

Згідно згаданих критерій було відібрано п’ять 

манускриптів, які разом налічують близько 

700 ініціалів з фігуративністю:

• Sacramentarium Gelasianum — VIІІ ст. [3]

• Drogo Sacramentary — сер. IX ст. [2]

• Carilef Bible — ХІ ст. [1]

• The Winchester Bible — сер. та кін. ХІІ ст. [5]

• Saint Gregory the Great, Moralia in Job — XIII–

XVI ст. [4]

Іл. 2. Г. Любалін. Логотип Pas Graphics inc.

Досліджуючи фігуративність помітно, що єди-

ного терміну, який б вживався щодо зобра-

жальних літер та ілюстрацій, які набули типо-

графічних ознак немає. Говорячи на одну, й 

ту ж тему дизайнери вживають такі наймену-

вання, як: «експресивна типографія», «орга-

нічна типографія», «експериментальна типо-

графія», «декоративна типографія», «шрифт 

як зображення», «слово як образ», та інші. 

Термін «фігуративна типографія» є найбільш 

виразним для принципу взаємодії літери та 

зображення в одній візуальній формі, оскіль-

ки є найбільш вживаним серед іноземних дже-

рел. Він охоплює всі вище згадані поняття 

і може бути застосованим як до ілюстрацій, 

які набули шрифтого вигляду, так і літер, які 

стали ілюстративними. Вперше дана терміно-

логія згадується у 1950-тих роках, як зразок 

американського типографічного експресіо-

нізму, зокрема серед робіт Джина Федеріко 

та Герба Любаліна. [9] В той час вбільшості 

прийоми фігуративності вживались при дизай-

нуванні постерів (іл. 1) та друкованих видань та 

застосовувались до багатосимвольних текстів, 

але вже тоді вони мали місце і серед односим-

вольних знакаків логотипів (іл. 2).

19 Фігуративна типографія
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Іл. 6 Логотипи «FysioVitalis» та «Kplay»

Іл. 7 Ініціал «М» та логотип «Fayot»

Іл.8 Ініціал «P» та логотип «S»

Іл. 9 Ініціал «O» та логотип «Queen»

Іл. 3 Ініціал «В» та логотип «Serticon»

Іл. 4 Ініціал «Є» та логотип «Круасан кафе»

Іл. 5 Невідомий ініціал та логотип «Poloris»

Іл. 10 Ініціал «O» та логотип «Apple»

Іл. 11 Ініціал «J» та логотип «Deans»

Іл. 12 Ініціали «В» та «М»

Іл. 13 Ініціал «U» та логотип «Rush»

Іл. 14 Логотипи «Serticon» та «F»

Іл. 15 Ініціал «D» та логотип «Sushi»

Іл. 16 Ініціал «W» та логотип «Sterling»
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ВІДБІР СУЧАСНИХ 
ЛОГОТИПІВ

Для аналогічної категоризації сучасних лого-

типів проведено пошуки того джерела зраз-

ків, який об’єднує в одному місці різноплано-

ві роботи, що створені в різні роки, різними 

авторами, для різних брендів, але спільною 

рисою для яких є використання фігуративних 

принципів типографії. Також задля різноманіт-

ності категорій важливим було те, щоб робо-

ти були з різних країн, але водночас містили 

в собі латинський або кириличний алфавіти. 

Так само, як і в аналізі ініціалів це допомагає 

перенести властивості визначених категорій 

на інші мови, а також розуміти зміст роботи. 

Задля рівнозначності візуальних властивостей 

логотипів та ініціалів увага зверталась лише 

на ті типографічні роботи, які є односимволь-

ними, або є самостійною частиною слова, що 

не взаємодіє з іншими літерами. Обраним ре-

сурсом логотипів, який підпадає під усі згада-

ні критерії став сайт Logopond. Він позиціонує 

себе наступним чином: «Logopond — це сайт, 

який надихає і презентує айдентики створені 

дизайнерами з різноманітними можливостями 

та з усього світу. Ми прагнемо надихати та по-

кращувати таланти наших дизайн-сімей крізь 

поширення знань та досвіду. Logopond був 

заснований у 2006 і представляє один з най-

більших нішових безкоштовних сайтів з пре-

зентаціями дизайн-айдентик. Це розширена 

бібліотека завантажених робіт, яка є ресурсом 

для лого…». Станом на жовтень 2021 Logopond 

налічував близько 1700 лого, [6] з яких 300 мі-

стили фігуративну типографію, та відповідно 

були відібрані для дослідження.
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АНАЛІЗ ТА 
КЛАСИФІКАЦІЯ

В результаті аналізу ініціалів та логотипів було 

виявлено методи візуалізації повідомлення, 

в кожному з яких основною складовою крім 

літери є й образ. Образ в даному контексті — 

це ідея чи історія, яка наповнює змістом літеру 

та надає їй не лише емоційне повідомлення, 

але й смислове навантаження.

Образ утворює літеру
У даних методах зображення повністю заміню-

ють літеру, не залишаючи жодних типографіч-

них елементів. Замість букви ми розпізнаємо 

ілюстрацію, яка схожа на графему або повні-

стю від неї відрізняється. В таких випадках лі-

тера і ілюстрація — це один неподільний об’єкт.

01 Один ілюстративний об’єкт повторює

графему літери. Дані логотипи чи іні-

ціали акцентовані на ілюстративній складовій, 

а графема та читабельність є другорядними. 

Особливістю є те, що ілюстративний об’єкт 

залишається цілісним та видозмінений таким 

чином, що копіює основний характер графеми.

02 Декілька ілюстративних об’єктів

повторюють графему літери. Така 

типографія завжди складається як мінімум 

з двох об’єктів, які по’єднані між собою. Це 

може бути один віддзеркалений персонаж, або 

композиція з кількох різних форм, які співстав-

лені між собою так, щоб відтворити графему. 

03 Один або декілька ілюстративних

об’єктів не повторюють графему. 

Згідно методу зображальні літери переважно 

ілюструють об’єкт у своїй природній позі, не 

деформуючись чи підлаштовуючись під гра-

фему літери. Такі зразки можуть зберігати 

віддалену схожість до графеми, або не мати 

жодної схожості.

04 Літера утворена негативним про-

стором ілюстрації. Метод утворення 

даної фігуративності розділяється на: нашаро-

вування об’єктів один на одного, таким чином 

утворюючи спільний простір — літеру, або ж 

підлаштовування та комбінування форм ілю-

страції таким чином, щоб її негативний простір 

уподобнював графему літери.

Образ замінює елемент літери
Дана категорія уособлює окремо сформовану 

основу літери та ілюстрацію, яка стає її допов-

нюючою складовою. Такі методи відрізняють-

ся тим, що частина елементів літери залиша-

ється незмінною, а інша частина замінюється 

ілюстративним об’єктом.

05 Один або декілька ілюстративних

об’єктівзамінюють штрих літери чи 

діакретичний знак. Переважно в таких зраз-

ках пропорція типографічної та ілюстративної 

складових є рівними. Важливим є те, що части-

на літери залишається без змін, лише один 

з елементів стає ілюстративним. Це може бути 

як повна заміна штриха літери, так і часткова.

06 Один або декілька ілюстративних

об’єктів замінюють закінчення 

штриха. В даному методі ілюстративний об’єкт 

є невеликим акцентом, який доповнює літеру 

майже не змінюючи її графему. Ключовим є 

те, що ілюстрація стає завершенням штриха 

або замінює зарубку.

07 Один або декілька ілюстративних

об’єктів заповнюють негативний 

простір літери. Ілюстрація та елементи літери 

об’єднані композиційно, утворюючи цілісну 

форму. Ілюстративна складова або повністю 

займає негативний простір літери, або ж лише 

додана до букви. Переважно зображення за-

ймає просвіт літери, але є й випадки, коли до-

єднюється до графеми зі зовнішніх сторін.

Образ взаємодіє з літерою
В таких методах літера і зовнішня ілюстрація є 

двома окремими об’єктами, які поєднані між 

собою спільною композицією. Обидві скла-

дові попри те, що можуть переплітатись між 

собою, візуально чітко розмежовані.

08 Зовнішній ілюстративний об’єкт

взаємодіє зі штрихами літери. Ме-

тод передбачає композиційне об’єднання лі-

тери та ілюстрації таким чином, щоб вони не 

змінювали форму один одного. Ілюстративний 

елемент не виходить за межі штриха літери.

09 Зовнішній ілюстративний об’єкт

взаємодіє з внутрішнім простором 

літери. При використанні методу ілюстративна 

і типографічна складові поєднюються таким 

чином, що зображальний об’єкт потрапляє 

у внутрішній простір типографічного.



10 Ілюстративний об’єкт взаємодіє з не-

гативним простором та зі штрихами. 

Ця підкатегорія зустрічається лише серед іні-

ціалів манускриптів. Ілюстрація розміщується 

як на негативному просторі, так і на штрихах 

літери, які переплітаються крізь неї. Для за-

критих форм даний принцип є більш попу-

лярним та менш руйнівним в читабельності 

і легкості сприйняття літери. Відкриті ж форми 

з використанням даного методу можуть бути 

повністю деформованими.

Літера замінює елемент образу
Категорія об’єднює зразки, в яких літера є до-

датковою складовою ілюстрації. Переважно 

вона стає основою навколо якої розвивається 

графічна композиція. Графема літери часто 

спотворена чи видозмінена, оскільки ілюстра-

ція містить багато елементів, які переплетені 

між собою та типографічним елементом.

11 Літера замінює основу ілюстрації. В цьо-

му методі літера стає полем, на якому 

розташована ілюстрація, або є лінійною осно-

вою ілюстрації. Це може бути як повна заміна 

основи зображення, так і часткова.

12 Літера вписана у внутрішній простір

ілюстрації. Даний тип візуалізації пові-

домлення не зустрічається серед ініціалів ма-

нускриптів. Переважно такий метод візуально 

відносить літери на другий план. Часто вони 

трансформовані так, щоб вписатися у форму 

ілюстративного об’єкта, або ж розміщені у не-

видозміненій графемі в центрі композиції.
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Образ–орнамент
Категорія є винятком, оскільки орнаменти міс-

тять в собі лише емоційну складову. Попри 

те, що чіткого смисловго навантаження дані 

зразки не мають, вони все ще наповнені фі-

гуративність. На відміну від інших категорій, 

такі ініціали не містять антропоморфні чи зоо-

морфні об’єкти, а лише орнаментальні мотиви.

13 Декорація орнаментом у межах штриха

літери. Дані літери мають невидозміне-

ну форму, тому легко зчитуються та ідентифіку-

ються. Всі ілюстровані складові не виходять за 

межі графеми, а лише заповнюють її. 

14 Штрих оплетений орнаментом. Метод

містить зразки як збережених графем, 

так і змінених в наслідок нашаровуванню орна-

менту. В більшості випадків декоративна скла-

дова заповнює і штрихи літери, і негативний 

простір, таким чином беручи на себе більшу 

увагу та погіршуючи читабельність літери.

Літера утворює образ
Це найменша категорія, вона відмінна від усіх 

попередніх за своїм принципом та не зустріча-

ється серед ініціалів.

15 Ілюстрація утворена трансформова-

ною літерою. В даному методі типо-

графії не потребні ілюстративні елементи, щоб 

утворити фігуративність. Достатньо видозміни-

ти літеру: обернути, віддзеркалити, подвоїти чи 

вигнути сторону, щоб відтворити ілюстративну 

схожість і сформувати фігуративні ознаки.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ МЕТОДІВ

Аналіз пропорцій категорій та підкатегорій 

середньовічних ініціалів та сучасних логотипів 

показав, що серед обох об’єктів є схожості та 

відмінності щодо використання фігуративної 

типографії, як засобу візуалізації повідомлень. 

Попри те, що ініціали та логотипи відрізняють-

ся у кількісній складовій, 708 та 273 окремих 

робіт відповідно, пропорційна частка дозво-

ляє поглянути та порівняти використані мето-

ди серед них рівнозначно.

В першу чергу, відмінність у використанні ме-

тодів проявляється крізь кількість категорій 

та підкатегорій. Серед ініціалів манускриптів 

було виявлено п’ять категорій, в той час як ло-

готипи містять шість. Новизною є категорія «Лі-

тера утворює образ», яка попри те, що займає 

найменший відсоток серед логотипів, містить 

великий потенціал щодо використання у су-

часних роботах дизайнерів. Одною з найбільш 

характерних ознак є те, що в обох об’єктів до-

слідження переважає категорія «Образ утво-

рює літеру», 37% серед ініціалів та 28% серед 

логотипів. Тому, даний метод візуалізації пові-

домлення фігуративною типографією можна 

вважати шаблонним, було б логічно шукати 

нові дизайн-рішення поза межами використан-

ня наведених принципів. Попри це, у даній ка-

тегорії серед логотипів виникає нова підкате-

горія «Літера утворена негативним простором 

ілюстрації», яка хоч і налічує невеликий відсо-

ток, проте вводить новий метод: зображальна 

складова переважає над типографічною, ілю-

стративні елементи розміщені так, що утво-

рюють негативний простір, який в свою чергу 
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повторює графему літери. Відповідно, через 

унікальність та маловживаність підкатегорія 

має потенціал у використанні серед логотипів.

Ще одна підкатегорія, яка виділяється вели-

кою пропорційною диференціацією «Декілька 

ілюстративних об’єктів повторюють графему 

літери». Серед ініціалів метод використовува-

лась майже втричі частіше, ніж серед логоти-

пів. А підкатегорія «Один ілюстративний об’єкт 

повторює графему літери» навпаки вживаєть-

ся вдвічі частіше серед логотипів. Це дає ро-

зуміння, що тенденції змінилися і зараз варто 

було б повернутися до методу створення гра-

феми кількома об’єктами, а ніж черговий раз 

заміняти літеру однією видозміненою формою.

Одним з ключових факторів є те, що велику 

частину обох об’єктів займає категорія «Образ 

замінює елемент літери». В ініціалах це 35%, 

а в логотипах 20,5%. Помітні певні відмінності 

у приналежних методах. Наприклад підкатего-

рія «Один або декілька ілюстративних об’єктів 

замінюють закінчення штриха» серед ініціалів 

використовується втричі частіше, ніж серед 

логотипів, в той час як «Один або декілька 

ілюстративних об’єктів повністю або частково 

замінюють штрих літери чи діакретчний знак» 

займає приблизно однакову частку як серед 

середньовічних робіт, так і серед сучасних.

Попри те, що у проаналізованих логотипів ка-

тегорію «Образ взаємодіє з літерою» можна 

зустріти майже вдвічі частіше, ніж серед ініці-

алів, категорія є маловживаною. В ініціалах він
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використовувався у 6.5% робіт, коли серед ло-

готипів 11,4%. Відповідно, ми бачимо потенціал 

у застосуванні даного принципу в логотипах. 

Особливо варто звернути увагу на підкатего-

рію «Ілюстративний об’єкт взаємодіє з нега-

тивним простором та зі штрихами літери». Да-

ний метод є винятком: поглянувши на історію 

графічного дизайну, ми можемо побачити ло-

готипи, де він втілений, хоча на сайті Logopond 

не знайдено жодного відповідника.

Велика пропорційна різниця помітна також 

в об’ємі категорії «Літера замінює елемент 

образу». Серед ініціалів це найменш поши-

рений метод візуалізації повідомлення фігу-

ративною типографією — 0,8%, коли серед 

логотипів він є доволі популярним — 18,3%. 

Якщо серед ініціалів знайдено лише одну під-

категорію «Літера повністю або частково замі-

нюють основу ілюстрації», то серед логотипів 

з’являється ще одна — «Літера вписана у вну-

трішній простір ілюстрації». Це важлива зміна, 

оскільки на відміну від інших методів, у таких 

випадках ілюстрація займає передній план, 

а літера лише слугує додатковим елементом.

Проаналізувавши відмінність у відсотках ка-

тегорії «Образ утворений орнаментом» можна 

побачити позитивний прогрес у теперешніх 

усвідомлених дизайн-рішеннях. Раніше даний 

метод займав 30% серед ініціалів, але у сучас-

них логотипах орнаменталізм займає лише 

10%. Це свідчить про відхід від надлишкового 

декоративізму, який не несе в собі конкрет-

ного повідомлення.

ВИСНОВКИ

Отже, зміна технології, часу та мети форму-

лювання повідомлення звісно вплинули на 

вигляд фігуративної типографії та методів ві-

зулізації нею. Проведений аналіз показав, що 

можна побачити як велику схожість у вико-

ристаних методах, так і певні відмінності у час-

тоті їх вживання.

Для створення нових, нешаблонних образів 

у сучасному логотипі дизайнерам варто ві-

дійти від найбільш вживаних методів: «Один 

ілюстративний об’єкт повторює графему лі-

тери», «Літера повністю або частково замінює 

основу ілюстрації», «Один або декілька ілю-

стративних об’єктів заповнюють негативний 

простір літери». 

Натомість, варто звернути увагу на більш 

унікальні методи візуалізації повідомлення: 

«Ілюстративний об’єкт взаємодіє з негатив-

ним простором та зі штрихами літери», «Один 

або декілька ілюстративних об’єктів заміню-

ють закінчення штриха», «Ілюстрація утворена 

трансформованою літерою», «Літера утворена 

негативним простором ілюстрації», «Зовнішній 

ілюстративний об’єкт взаємодіє з внутрішнім 

простором літери».

Також варто звернути увагу на прийоми інвер-

сії при створенні як ілюстративної складової, 

так і типографічної. Таким чином, уникаючи 

повторення чергових образів та методів, та 

водночас вживаючи більш унікальні, диза-

йнери можуть створювати нові, нешаблонні та 

ефективні рішення в айдентиці та логотипах.
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Метафора темряви та прийоми 
її відтворення у ілюстрації на прикладі 
зображень творів дитячої літератури

Інна Онуфрик

Metaphor of darkness and methods  
of its reproduction in the illustration 
on the example of images of children’s 
literature

Inna Onufryk

У статті викладено основні тези дослідження метафори 
темряви у дитячій ілюстрації. Розглянуто поняття «мото-
рошної» та «безпечної, приємної» темряви і стереотипи 
у відтворенні даного образу. Проаналізовано ілюстра-
тивний матеріл зі зображенням темряви за виділеними 
основними трьома критеріями та їх підпунктами, а також 
їхній вплив на читача. Аналіз проведено на основі ілю-
страцій тридцяти семи книжок для дітей.

Ключові слова: дитяча ілюстрація, книжка-картинка, 
відтворення метафори темряви, стереотип.

The article presents the main theses of the study on meta-
phor of darkness in children’s illustration. The article shows 
the concept of «scary»/«safe, pleasant» darkness and ste-
reotypes in the reproduction of this image. The analysis 
of the illustrative material is based on images of darkness, 
which are described according to the three main criteria and 
took into account their impact on the reader. The research 
is based on illustrations of thirty-seven books for children.

Key words: children’s illustration, picture book, reproduc-
tion of the metaphor of darkness, stereotype.



Сьогодні темрява є метафорою для багатьох 

негативних понять, чим і викликає неприєм-

ні емоції, почуття страху та фобії у дітей. Це 

пояснюється тим, що відсутність світла — це 

щось невідоме і являється таким, що людина 

не може контролювати.

Метафора темряви безпосередньо пов’я-

зана з досвідом народу; саме в ній, почи-

наючи з найдавніших часів, втілені думки 

людей щодо навколишньої дійсності [5]. На-

приклад, древня людина вдень полювала, 

майструвала, а вночі ставала здобиччю для 

хижаків. Тому люди починають асоціювати 

темряву з чимось неприємним. Чорне — це 

зло, а світле — добро [10]. Це ж пояснює З. 

Фрейд. Він виділяє вид страху — перед чу-

жим та невідомим, куди відносять і темряву. 

Джерелом такого страху часто є уявлення 

про те, що нові, невідомі ситуації в кінці кін-

ців виявляться неприємними.

Зазвичай, образ темряви використовують 

у психологічній літературі, яка навчає дітей 

не боятись перебування у темній кімнаті. Та-

ким чином під час читання казки про темряву 

у дитини художньо-метафоричним шляхом 

вибудовуються установки, що являють со-

бою портрет бажаної дійсності на основі 

безпосереднього образу [5].

Проте життєвий досвід дитини занадто ма-

лий, щоб представити в своїй уяві те, про 

що розповідає письменник, у цьому випадку 

дитині допомагає ілюстрація, яка не тільки 

дозволяє «побачити» текст, а й стає своєрід-

ним стимулом в освоєнні навичок читання. 

Сучасні ілюстратори мають на меті ближче 

познайомити дітей з вигаданими страхами 

і допомогти здолати їх. Натомість не завж-

ди картинка у книжці співпадає з реальним 

баченням дітей. Так у читача з’являються 

заперечення, які сприяють посиленню три-

вожності, оскільки діти мають схильність до 

додумування і посилених роздумів над тим, 

що вони уявили [5].

 Не менш важливим є сюжет, у контексті яко-

го розглядаємо це явище. Словесні та візу-

альні компоненти у книжках з картинками 

працюють разом, щоб передати сенс. Але 

вони також виявляють значення самостійно, 

легко виходячи за межі будь-якої окремої 

інтерпретації. Іншими словами, картинку не 

можна просто пояснити лише мовою, так як 

самостійна ілюстрація захоплює нас і збу-

джує такі слова, котрі, як ми сподіваємось, 

будуть виражати те, що ми переживаємо [11].

Оскільки темрява досить абстрактне понят-

тя, той чи інший спосіб його ілюстрування 

створює відповідне ставлення дитини та 

асоціації до цього явища. Наприклад, часто 

зображення образу світла і темряви супро-

воджують герої: щодо світла, створені істоти 

включають таких як: єдинороги, німфи та 

дріади, у темряві ж навпаки переважають 

істоти такі як вампіри та перевертні, що ви-

кликають страх [3].

Проте це не єдиний стереотип, найпошире-

ніший — виявляється в момент, коли у тем-

ряві шукають позитив. Тоді більшість ілю-

страцій темряви прикрашають зорями чи 

ліхтариками. Темряву не розглядають, як 

самостійний цікавий простір, це порушує 

сприйняття справжньої атмосфери, що ви-

кликає заперечення у порівнянні з реаль-

ністю.

Дослідження вибірки показало, що у більшо-

сті випадків зображення темряви насичене 

негативними метафорами, зокрема у звуках 

це виражено тишею, яка насторожує, гуч-

ним криком або лякаючими звуками, зойком; 

метафора фізичного процесу демонструє 

зникання, падіння, швидке розповсюджен-

ня (насування), переслідування, стискання. 

Більшість героїв, які знаходяться в темряві 

історично пов’язані з демонологією та місти-

кою. Чимало місць вказують на моторошний 

сюжет та навіюють страх.

Щоб детальніше розглянути особливості 

зображення темряви та стереотипні асоці-

ації з нею, у процесі дослідження були сфор-

мовані запитання:

1. Які емоційні реакції та асоціації виникають 

при розгляданні зображення?

2. Що саме живе у темряві? Які зображені 

істоти?

3. Як поводиться простір, що оточує героя 

у темряві і на скільки він нагадує реальність?

Емоційна реакція, яка виникає 
при розгляданні зображення

У творі Джонатана Штуцмана «Tiny T. Rex 

and the Very Dark Dark» Джей Флек ілюструє 

тиранозавра, який боїться темряви. Він зо-

бражений у скованій позі, тому дивлячись 

на нього, виникає бажання так само стис-

нутись від жаху або втекти. Природньо, що 

атмосфера темряви викликає асоціації не-

відомості і зображені очі зі злим поглядом 

вдало це підкреслюють.

У «Nighty Night, Little Green Monster» Еда 

Емберлі на перших сторінках зображені 

здивовані очі монстра. Оскільки у темряві 

не показано його обличчя, про емоційний 

стан героя ми можемо лише здогадуватись. 

Тому дана ілюстрація знову ж таки вказує на 

невідомість, що може ховатись у темряві, що 

у свою чергу може означати небезпеку, тому 

коли читач контактує з жовтими очима на 

сторінці, очевидно, виникає бажання втекти. 

Це ж почуття та асоціації показує у творі 

«The Dark» Лемоні Снікет. Джон Классен ілю-

струє темряву, як суцільну безодню, до якої 

ведуть сходи у темний підвал. Очевидно, що 

в такій атмосфері відчувається настороже-

ність, скованість та бажання залишити це 

місце.

На сторінках «I’m Not (Very) Afraid of the 

Dark» Анни Мілбурн, Д. Рілі показує химерні 

тіні зі злими поглядами. Це викликає паніку 

Ілюстрація Джона Классена, книга «The Dark»
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від очікування, що буде далі з героєм, який 

знаходиться у такій атмосфері. Виникає ба-

жання швидко ввімкнути світло, щоб цей жах 

закінчився.

Одне з рідкісних зображень темряви — це 

зображення атмосфери, де потрібно вимкну-

ти світло. Це відображає книга «Nighty 

Night». Темрява асоціюється з солодким 

сном, що викликає відчуття спокою та від-

починку.

Напротивагу їй історія «Afraid of the Light» 

ілюструє приклад, де темрява стає навпаки 

зоною комфорту, яка затягує і не дає спробу-

вати щось нове. У даному випадку темрява 

показана не достатньо комфортно, хоч і зо-

бражує предмети домашнього затишку (кім-

нати нагадують лабіринти, а колірна гамма 

холодна та не асоціюється з комфортом).

Часто на сторінках творів у позиції притиска-

ючись або ховаючись до чогось, герої пока-

зують потребу у захисті. Наприклад, у книзі 

«The Moon Inside» Сандри Федер, ілюстра-

торка Еме Сікуро зображує головну героїню 

Еллу, яка ховається за своєю мамою і боязко 

дивиться на нічну галявину.

У книжці «Orion and the Dark» темрява зо-

бражена як те, що лякає маленького хлопчи-

ка Оріона. Він хоче її прогнати, і цей момент 

показує в ілюстрації агресію на його облич-

чі. Він відхиляється від персонажу темряви 

і мимовільно хочеться теж відхилитись і за-

крити очі разом з ним.

Ілюстрація Flavia Z. Drago, книга «Gustavo, the Shy Ghost»

Джонатан Аллен ілюструє у книзі «I’m Not 

Scared! (Baby Owl)»  совеня, яке лякаєть-

ся темного лісу. Іноді він різко відхиляється 

і улюблена іграшка майже випадає з його 

рук. Про боязких тварин у темному лісі роз-

повідає також книга «Night Animals». Персо-

нажі зображені стурбованими, у їх поглядах 

читається занепокоєння, в панічному стані 

вони втрачають свідомість та розбігаються 

по норах.

Твір «Tell Me Something Happy Before I Go To 

Sleep» ілюструє як кролик Вілла не може 

заснути і вовтузиться у ліжку. На початку 

вона досить стурбована. Проте темрява на 

ілюстраціях асоціюється зі сном та з при-

ємними речима, які знаходяться в кімнаті. 

Зображення не навіюють страх, а скоріше 

спокій та легкість.

Обкладинка твору «Ghost Afraid of the Dark» 

показує зляканого та сумного привида, який 

оглядається по бокам та стискає ліхтарик 

з улюбленою іграшкою, що асоціюється 

з самотністю, потребою у захисті та турбо-

ті. Схожий настрій передає історія «Gustavo, 

the Shy Ghost», де спостерігаємо сумного 

привида, який почувається теж самотньо на 

темному кладовищі.

У історії «George in the Dark Hardcover» Мед-

лін Валентайн ілюструє хлопчика, який заці-

пенів від жаху. На обличчі у нього переляк та 

очікування гіршого. Його поза закрита, він 

стискається і труситься. Атмосфера в кімнаті 

напружена та викликає почуття небезпеки. 

Схожий мотив до книги «George in the Dark 

Hardcover» показує обкладинка казки «I 

Don’t Like the Dark» головний персонаж ви-

кликає відчуття страху у темряві. Він заціпе-

нів під ковдрою, у яку заховався та потребує 

захисту. Його погляд благає про допомогу та 

очікує гіршого. 

Схожий сюжет є у книгах «Can’t You Sleep, 

Little Bear», «The Darkest Dark», «There’s 

a Nightmare in My Closet» та «What There Is 

Before There Is Anything There: A Scary Story». 

У першому творі ілюстрації показують малю-

ка, який очікує, що темрява перестане бути 

такою страшною, він наляканий та нама-

гається закутатись у ковдру та залізти під 

подушку, щоб заховатись. Теж саме роблять 

головні герої у решті творів, у деяких випад-

ках намагаючись захиститись від темряви, 

відчуваючи небезпеку.

У книзі «What’s Under My Bed?» бачимо стур-

бованого головного героя, який налякано 

Ілюстрації Gabriel Alborozo, книга «Good Night, 
Firefly»

Ілюстрація Віна Фогеля, книга «Bedtime for Yeti»
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дивиться у темне вікно, намагається втекти 

та відчуває небезпеку. Схожий мотив спо-

стерігаємо у ілюстраціях твору «What Was 

I Scared Of?». В обох творах герої тікають від 

своїх страхів та відчувають переслідування.

На основі аналізу вибірки творів бачимо, що 

все ж найпоширеніша емоційна асоціація 

з темрявою — це страх, скутість, бажання 

стиснутись від жаху або втекти, напруження, 

почуття небезпеки, потреба захисту, самот-

ність. Рідше, це асоціація солодкого сну та 

веселих пустощів.

Що саме живе у темряві?

Як показують дані твори більшість героїв, які 

знаходяться в темряві історично пов’язані 

з негативними сенсами. Наприклад зобра-

жений тиранозавр у книзі з точки зору па-

леонтології — це великий і активний хижак 

з численними гострими зубами, який полю-

вав на здобич [8].

Поширеним образом є тіні (які оживають 

або перетворюються на чудовиськ), та при-

види, які у фольклорі означають душу по-

мерлої людини, що не пішла у потойбічний 

світ. Спостерігаємо численне ілюстрування 

монстрів та тролів, що насторожують, до-

кучають і постають, як проблема. У сканди-

навських міфах троль — це потворний кар-

лик або гігант чи демон — антисоціальне, 

сварливе створіння, яке робить шкоду. За 

легендами вони лякали місцевих жителів 

своїми розмірами і чаклунством [9].

Також бачимо драконів. У міфології на позна-

чення змієподібних чудовиськ існувало сло-

во Drac, що у свою чергу походить від латин-

ського draco (draconis) і грецького δράκων 

— велика змія, чудовисько. Характеристики 

драконів і ставлення до них у різних культу-

рах відрізняються. В традиції країн Далекого 

Сходу дракони здебільшого зображуються 

із приязню, добрими, покровителями людей. 

Західній традиції властиве зображення дра-

конів злими істотами.

Таким чином більшість зображують міфічних 

істот, які здатні тимчасово змінювати свою 

подобу магічним шляхом, перетворюючись 

з людини на іншу істоту, рослину чи предмет, 

і навпаки. Персонажі вказують на містич-

ність та викликають негативну асоціацію, 

так як часто пов’язані зі світом мертвих та 

демонологією. Наприклад вважалося, що 

перевертень — це дитя, яке померло не-

хрещеним, або віровідступник, душа якого 

«проказить мимоволі» [6]. 

Відьма — ще один із персонажів демонології. 

Її опис і характеристика досить детально 

представлені в етнографічній літературі. Ча-

сто відьма символізує не лише абстрактне 

зло; інколи вона може виступати символом 

смерті, її дії подібні до вампірських [2].

Вампір — літературний, а також поширений 

в поп-культурі образ, мрець, який виходить 

з могили, щоб живитись кров’ю живих лю-

дей [1]. Плазуни та комахи — це теж окремий 

поширений страх, що зображують у темряві. 

Так вона набуває ще більш моторошного 

образу.

Більшість героїв, які знаходяться у темряві 

історично пов’язані з негативними сенсами: 

привиди, мумії, перевертні, відьми, зомбі, 

вампіри, невдоволені перелякані діти, тіні, 

які оживають або перетворюються на мон-

стрів, тварини або птахи, які полюють вночі, 

павуки, єті, тролі, кажани, дракони. Також 

є помітні акценти на очі героїв, сповнені 

жаху, злі або стурбовані дитячі іграшки.

Відповідно до героїв спостерігаємо такі міс-

ця як: моторошні кімнати, коридори, заки-

нуті або пусті вулиці, кладовища, ліс, густі 

хащі, поле/степ, де герой опиняється один.

Поширена метафора фізичного процесу, 

яка виражає зникання, падіння, швидке роз-

повсюдження (насування), переслідування, 

стискання. Рідше: пошук, політ, танці, нічні 

пустощі та сон.

Метафора голосу/звуку: тиша, яка насто-

рожує, або навпаки сонна мила тиша, гуч-

ний крик або дивні, лякаючі звуки поблизу, зі 

спини, зойк. Наприклад чуємо панічні крики, 

зойк, звуки сов, кажанів, шум степу, звук 

вмикання світла, мертву тишу, звук кроків 

у тиші, скрип паркета, звук цвіркунів, вітер, 

музику та шум вечірки/танців, виття вовків, 

шародіння у кімнаті, спів пташок, гавкіт со-

бак, скрип шафи, похрапування, ричання, 

звуки, як персонаж моститься до сну в тиші, 

звук замка палатки, колискову.

Метафора на рівні кольору. Поширений 

темно-синій, чорний, жовтий, землянистий 

колір. Проте варто помітити, що у випадку 

відтворення темряви у світлих тонах, на-

приклад у білому суперечить реальності, що 

не може повністю пояснити, яка темрява 

насправді та створює ілюзію її справжнього 

вигляду.

Манера виконання 

У зображення темряви помічаємо різкі го-

стрі кути, лінії зокрема на деревах та  гілках, 

траві, моторошних тінях, зубах тварин, мон-

стрів. Уривчасті лінії у потертостях в тінях 

(переважно виконані за допомогою вугілля, 

олівців, акварельної розмивки). Така манера 

тяжіє від більш «каракульної», хаотичної ма-

нери до більш гострої, ніби прорізаної. Також 

уривчасті лінії часто є на зім’ятій постільній 

білизні. Градієнтно кольором показують на-

сування темряви або ж за допомогою за-

плутаний ліній, які хаотично створюють тінь. 

Ілюстратори використовують неакцентні 

вклаплення на фоні, що показує закинутість 

місця, проте помічаємо акцентні зображен-

ня тіней в темряві. На напруженість атмос-

фери вказує велике скупчення нашарування 

дрібного штриха, велика концентрація лі-

ній. Є моменти, де моторошні герої пом’як-

шуються м’якими, заокругленими лініями,  

проте деякі зображення показують ніби їх 

хаотичне поширення, розтікання.

З порівняльної характеристики бачимо 

як часто простежуються стереотипні від-

творення темряви. У творах вибірки були 

знайдені як спільні, так і відмінні стерео-

типи. Проте також було помічено візуальні 

прийоми, які  навпаки пом’якшували образ 

темряви. Тобто якщо зробити «роботу над 

помилками» на прикладі даної вибірки і ви-

креслити стереотипи, залишаться ті методи, Ілюстрації Michael Martchenko, книга The Dark
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у реальності, наприклад, літати.

Деколи темряву зображають як персона-

жа («Darkness Slipped in»), але на початку 

сюжету — це ніби непроханий гість, який 

раптово вривається в кімнату та перериває 

веселощі. Проте якщо не брати це до уваги, 

помічаємо, що у творі герой дуже великий 

відносно кімнати, що додає йому дитячої не-

зграбності та робить радше кумедним, аніж 

страшним [4].

У темряві також ілюструють саму дитину. 

Така модель є ніби провідником маленького 

читача, який може порівняти себе з героєм 

книги. Це дає можливість дитині перекона-

тись у тому, що якщо герой не боїться тем-

ряви, то і вона сама може перебороти цей 

страх.

У немоторошній (безпечній) темряві є теж чи-

мало приємних звуків. Зокрема, яскравим 

прикладом, де темрява починає «звучати» 

нестрашно є твір «Orion and the Dark». Чи-

тач може почути клацання вимикача світла 

(проте вимиканння світла означає не те, що 

зараз настане пітьма, морок, а навпаки, час, 

коли можна розслабитись та відпочити, по-

ринути в солодкий сон), мамину колискову, 

і як наслідок сонне мугикання, похрапуван-

ня уві сні, радісні вигуки під час веселощів 

з друзями, звук бою подушками, нічні історії/

секрети, музику та тупіт від танців на вечірці, 

звук цвіркунів на подвір’ї, сонне позіхання 

шурхіт ковдри та скрип затишного ліжка. 

Також можна почути звуки дощу та легкий 

шум листя дерев, які є приємними для сну.

Як згадувалось раніше, відтворення темряви 

у світлих тонах суперечить реальності та не 

пояснює, яка темрява насправді, створюючи 

ілюзію її справжнього вигляду, що викликає 

занепокоєння та розуміння невідповідно-

стей у дітей. Тому варто схилятись до реа-

лістичного зображення. 

Тож виникає запитання: Чи може бути книга 

про темряву для дітей темною? Може, але 

варто уникати похмурого холодного підтону, 

так як він асоціюється більше з моторош-

ними речами: морозом по шкірі, холодом, 

загрозою, дискомфортом та самотністю. Те-

плі відтінки навпаки викликають асоціацію 

затишку, тепла, захищеності. Схожу колірну 

гаму простежуємо у книзі «Ghost Afraid of 

the Dark». Можемо її порівняти з гамою тво-

ру «Afraid of the Light». Бачимо, що темна 

кімната, яка була зоною комфорту для кро-

лика, зображена у холодних тонах, проте не 

викликає відповідних відчуттів.

Зокрема чорний, це колір креативності [8], 

де є місце для фантазії дитини. Проте саме 

асоціації впливають на те, що саме уявля-

тиме читач. Звісно, у дитячій книзі будуть 

котрі допоможуть показати темряву по-но-

вому.

Попри страх, темрява постає місцем, де діти 

можуть відчути себе героями, врятувавши 

свою іграшку. За деякими сюжетами вибірки 

у темряві герої знаходять друзів та відчува-

ють їх підтримку, влаштовують вечірки або 

чаювання, отже цей образ може нагадувати 

не тільки про самотність, але й про дружбу, 

турботу, веселощі та дитячі пустощі. Інколи 

темрява — це місце, де герой відкриває для 

себе щось нове, перевтілюючись у дослід-

ника.

Темрява асоціюється із солодким сном, у ди-

тячій літературі чітко простежуються образи, 

де дитина закутується або її накриває мама 

теплою ковдрою та розповідає казку. Від-

повідно до цих асоціацій виникає метафора 

руху, де хочеться скрутитись «клубочком» 

під теплою ковдрою, тактильні відчуття 

пухнастих, м’яких речей, відчуття обіймів 

та затишку.  

Також до таких емоційних відчуттів темрява 

починає існувати не лише на цвинтарях та 

моторошних вуличках, але й у таких місцях 

як: подвір’я біля рідного будинку, де герой 

проводить все своє безтурботне дитинство 

та дитяча кімната. Різниця лиш у тому, що 

простір не наповнений монстрами, а в кім-

наті, навпаки, дитину чекають м’які капці 

біля теплого ліжка, улюблені іграшки та по-

душка. Мимовільно такі місця і речі в них 

викликають асоціації комфорту та приємної 

тактильності. А отже минає фізичне бажан-

ня стиснутись, відгородитись, а навпаки па-

нує відчуття розслабленої атмосфери.

Поширеним образом у темряві є моторошні 

тіні, проте у деяких творах вони перетворю-

ються на театр тіней. Так дитина фантазує 

і показує пальцями різні фігури, з якими ве-

село гратись.

Оскільки темрява — це час для веселої но-

чівлі у дитячій кімнаті, отже там є місце для 

друзів, а також для затишних речей, про 

які згадувалось вище: м’які капці, ковдра, 

подушка, улюблені іграшки. Щодо образу 

іграшок, у даній ситуації варто відкинути їх 

моторошний вигляд, та зобразити як при-

ятеля, аніж ще одного монстра. Також у кім-

наті можна помітити домашніх улюбленців, 

які  лиш додають атмосфері затишку.

Варто зазначити, що у темряві «живуть» 

мрії, адже коли дитина лягає спати, вона 

заплющує очі та уявляє те, що з нею ще не 

трапилось, але є бажаним. Таким чином пе-

реживає досвід, який з нею ще не відбувся. 

У таких моментах розкривається магічність 

темряви, так як там людина може бути ким 

завгодно і робити те, що ніколи б не зробила 

Ілюстрація Ella Burfoot, книга «Bedtime Story for 
Kids: Darkness Slipped»

Ілюстрація Lizi Boyd, книга «Flashlight» 
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використовуватись і яскраві кольорові вкра-

плення, проте вони не перекреслюватимуть 

дійсність.

При зображенні об’єктів в темряві бачимо 

різні техніки. Зокрема це штриховка олівцем, 

зображення потертостей, що інколи набуває 

зайвої агресивності від гострого штриха та 

уривчастих ліній. Якщо метою є створення 

немоторошної темряви, краще використо-

вувати легкі заливки, м’які матеріали, пові-

тряні, округлі форми, які візуально можуть 

нагадувати самих дітей. Техніка може бути 

схожа на дитячий малюнок або аплікацію (за 

допомогою колажу), що стане для дитини 

ближчим та звичнішим. Також деякі текстури 

можуть нагадувати приємні речі в кімнаті: 

наприклад м’які тканини або шерсть улю-

бленця.

Отже, на основі аналізу бачимо, що окрім 

світлових образів (зірок, місяця, світлячків, 

ліхтарів) темрява може бути приємна як са-

мостійний образ, зі своїми конкретними асо-

ціаціями; місцем, де дитина може не боятись, 

а навпаки, розслабитись, відчути затишок 

та поринути у світ мрій, де переживатиме 

новий цікавий досвід.
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Анотація:

В ілюстраціях дудлів відбувається трансформація літер, так звана, абстрактна типографіка, в якій здійс-
нюється передача ідей та інформації за допомогою знаків, тому передача повідомлень відбувається зро-
зумілою для всіх мовою форм. Таке перетворення літер можна використовувати в дитячих абетках, де безпо-
середньо літери виступають найголовнішим фокусом у книзі, адже в наявних варіантах трансформацій літер 
в абетках часто використовуються повтори візуальних рішень, які негативно впливають на їхню унікальність. У 
статті проаналізовано Google Doodles (декоративні зміни, внесені до логотипа Google) як креативний спосіб 
комунікації Google з їх аудиторією. Виявлено, що Google Doodles впливають на гнучкість корпоративного ві-
зуального стилю компанії та дозволяють Google бути більше, ніж антропоморфним брендом. Проаналізовано 
10 основних принципів створення Google Doodles та визначено методику трансформації літер в ілюстрації та 
зображення в літери. Результати дослідження впроваджено в створенні дитячої абетки.

Annotation:

In the illustrations of doodles there is a transformation of letters, the so-called abstract typography, in which the transfer 
of ideas and information through signs, so the transmission of messages is clear to all the language of forms. This 
transformation of letters can be used in children’s alphabets, where the letters are the most important focus in the book, 
because in the available variants of letter transformations in alphabets often use repetitions of visual solutions, which 
negatively affect their uniqueness. The article analyzes Google Doodles (decorative changes to the Google logo) as a 
creative way for Google to communicate with their audience. Google Doodles has been found to affect the flexibility 
of a company’s corporate visual style and allow Google to be more than an anthropomorphic brand. 10 main ones are 
analyzed principles of creating Google Doodles and defined the method of transforming letters into illustrations and 
image in letters. The results of the study are implemented in the creation of a children’s alphabet.

Ключові слова: Google Doodle, антропоморфі́зм, абстрактна типографіка, партисипативний підхід, ілю-
страція.

Key words: Google Doodle, anthropomorphism, abstract typography, participatory approach, illustration.
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МЕТОДИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛІТЕР НА 
ЗОБРАЖЕННЯ ТА ЗОБРАЖЕННЯ НА ЛІТЕРИ В 
GOOGLE DOODLES

METHODS OF CONVERTING LETTERS TO IMAGES 
AND IMAGES TO LETTERS IN GOOGLE DOODLES



Зараз ми живемо в одній з найбільш 
штучних культур візуального та насиче-
ного зображеннями сприйняття в історії 
людства, що робить розуміння складної 
конструкції та різноманітних соціальних 
функцій візуальних образів важливі-
шим, ніж будь-коли раніше, розповідає 
Келлнер Д. [5].
Інновації в цифрових технологіях зміни-
ли спосіб відносин транснаціональних 
корпорацій до своїх споживачів. 
Залежно від ефективності стратегії 
брендування, вони можуть як показати 
свій бренд у всьому світі, так і на міс-
цевому рівні. Відомі корпорації, такі, як 
McDonalds, Starbucks та IBM, мають по-
тужні та фіксовані логотипи. На відміну 
від них Google пішов іншим – інновацій-
ним шляхом: він використовує стратегію, 
яку розробники називають «Doodles», 
вона полягає у зміні логотипа на голов-
ній сторінці платформи пошуку [5].

Google Doodles — це креативні варіан-
ти логотипу Google, які з’являються 
на домашній сторінці Google з нагоди 
визначних подій [2]. Загалом Google 
протягом своєї історії 6 разів змінював 
логотип, але завжди зберігаючи одна-
кові характеристики: він побудований 
лише з букв назви торгової марки й 
використовує для них тільки корпора-
тивні кольори: синій, зелений, жовтий 
та червоний, що вказує на простоту з 
кожною зміною. Логотип Гуглу є одним 
з тих, які найчастіше переглядають у 
світі.
Хтось розглядає ці каракулі як ми-
стецтво, хтось – як дизайн. Перший 
Doodle з’явився в 1998 році, в ньому 
модифікація утворилась за допомогою 
зображення замість другої літери «о» в 
логотипі (іл. 1) [3]. З часом ці модифіка-
ції перетворилося на хитромудрі візе-
рунки, ігри та художні репрезентації 
відомих особистостей. Пізніше Google 
Doodles почали відзначати щорічні 
урочи-стості, такі, як День Подяки, Хел-
ловін, День Святого Патріка та інші. На 
сьогодні налічується понад 1000 таких 
малюнків-дудлів.

Google Doodles – це канал, за допомогою
якого Google виражає більш гнучку візу-
альну ідентичність. З першого погляду 
можна побачити, що дудли формуються 
не однаково. Святкові каракулі значно-
юмірою поділяються на дві великі кате-
горії:
1. національні свята, символи;
2. великі досягнення людства (та їх до-
сягнень)[7], наприклад дні народження 
художника, зазвичай визначали як по-
кажчики його творчості (напр. аналіз 
дудла Ван Гога) (іл. 2).
Оскільки роботи художника, як правило, 
легше розпізнати, ніж його зовнішність, а 
символи свят в будь-якому разі є сильн 
шими посиланнями, ніж подібні до зо-
бражень піктограми окремих свят. На-
приклад, каракулі «веселих свят» майже 
завжди містять символи урочистостей чи 
холодного клімату, такі, як сніговики, по-
дарунки, різдвяні атрибути або тварини, 
які живуть у холодному кліматі (пінгві-
ни чи білі ведмеді) (іл. 5). Цей розподіл 
Doodle насправді представляє дві суттєві 
сторони іміджу Google: глобальну та ло-
кальну. Тобто вони підходять для двох 
типів повідомлень, ті, якими Google хотів би 
повідомляти про себе: веб-пошук Google як 
належність до лінії великих творінь, і ті, для 
яких Google як ряд національних машин.
Doodles, так звані святкові логотипи по-

шукової системи Google, поєднують у собі
кілька різних функцій: розважальну, 
естетичну, освітню, інформаційну, ре-
кламну та інтерактивну [6]. Вони вико-
нують не лише розважальну функцію, 
оскільки є креатив-ними, цікавими та не-
сподіваними, а і є геніальним рішенням у 
будь-якій ситуації.
Інформаційна функція Doodles полягає у
фіксації різноманітного спектра ювілеїв, 
подій та свят. Спочатку логотип, як пра-
вило, висвітлював всесвітні свята й тра-
диційні події (Хелловін, День Подяки або 
кінець року).
Сьогодні дудли святкують широкий 
спектр ювілеїв та значущих подій, почи-
наючи від Олімпійських ігор і до дня по-
садки супутника на Марс. Творці дудлів 
не обмежуються у виборі географічно, 
національно чи будь-яким іншим спосо-
бом, вони дають можливість відзначати 
знаменні дні в Google з різних країн світу 
(Литва, Перу, Корея, Мексика, Камбод-
жа, Сенегал та інші). Є такі події, знахідки, 
про які навряд чи чув кожен, але дудли 
допомагають нам дізнатися, щось нове 
(наприклад, про 115 років від дня народ-
ження Амелії Ерхарт (іл. 3), або що Гідеон 
Сандбек був винахідником застібки). Тому 
на його сто тридцять другий день народ-
ження Google розмістив гігантську застібку 
на своїй домашній сторінці (іл. 4).

Що таке Google Doodles?

Іл. 4. дудл винахіднику застібки Гідеону Сандбеку 
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Іл. 1. перший Doodle 1998 року

Іл. 3. дудл до115-річчя від дня народження Амелії ЕрхартІл. 5. дудл до різдвяних свят

 

Іл. 2. дудл присвячений Винсенту Ван-Гогу



Не зважаючи на велику увагу до дудлів, 
ми майже нічого не знаємо про їх 
творців. Погляньте на дудл про Чарлі 
Чапліна, і ви отримаєте певне уявлення, 
хоча й костюмоване, про групу, яка 
називає себе «дудлери» (іл. 6).
Деякі з дудлів складають за декілька 
годин, а на інші витрачають кілька мі-
сяців, як, наприклад, на дудл присвя-
чений Фредді Меркьюрі (іл. 7). Проте 
всі вони створені кількома «дудлера-
ми», які сидять у невеликому офісі в 
Каліфорнії. Також до співпраці запро-
шуються ілюстратори з інших країн, 
яких обирає група дублерів, яка дає 
їм чіткий бриф для теми майбутньо-
го дудла, що характеризує їхню міс-
цевість[1].

Головний дудлер команди Райан Ґермік 
розповідає, що: «Ми працюємо на межі 
між розвагами, мистецтвом, технологіями
та графічним дизайном. Ці межі дуже роз-
миті»[1].
Команда, за його словами, намагається 
принести максимальну кількість задово-
лення,використовуючи обмежені ресурси. 
Щодо дати випуску наступного Doodle від 
Google, то вона приймається внутрішньою 
командою Doodle: що святкуватиметься 
та коли дудл вийде в Інтернет, вирішує 
цілком команда. Інколи Google й прий-
має пропозиції щодо свят, виконавців чи 
подій, що відзначаються вмайбутньому, 
використовуючи, так званий, партисипа-
тивний підхід. Компанія Google прово-
дить конкурс «Doodle 4 Google» (D4G), де 
діти початкової школи мають можливість 
«каракулювати» логотип Google. Малю-
нок переможця з’являється на домашній 

сторінці його країни протягом 24 годин, 
як звичайний дудл (іл. 8).
Також компанія інколи пропонує спі-
впрацю з локальними ілюстраторами, 
не зі своєї команди, які можуть краще 
передати колорит своєї місцевості, зо-
бражуючи його в дудлі. Як розповідала 
одна з українських ілюстраторів Тетяна 
Якунова, яка брала участь у створен-
ні дудлу до Дня вишиванки у 2020 році 
(іл.9).
Команда Google сама обирає ілюстрато-
ра, тему дудлу та прописує чіткий бриф. 
Рішення про те, що буде на домашній 
сторінці, за словами головного дудлера 
команди є  доволі демократичним про-
цесом, і часто є елементом несподіван-
ки, коли необхідно знайти спогад або 
особу, яка добре підходить, замість того, 
щоб долучатися до загального святку-
вання ювілеїв. Наприклад, якби кори-
стувачам довелося чекати 155-річччя 
від дня народження Анни Анкер (іл.10). 
Тому в дудлах типографіка не розгля-
дається як скромне ремесло письмового 
слова, а як типографіка, що є засобом 
спілкування з аудиторією. Ми бачи-
мо трансформацію літер в ілюстраціях 
дудлів, тобто абстрактну типографіку,

Створення дудлів потребує ряду різ-
номанітних навичок і вмінь, зазначає 
Райан Ґермік, головний художник 
Google Doodle.
Зокрема, дотримання професійної 
етики, почуття гумору, здатності оці-
нювати творчий процес і, щонаймен-
ше – художнього таланту. Ця робота 
вимагає поєднання мистецтва й тех-
нологій [6].
Також Doodle неодноразово звину-
вачували в тому, що вони знижують 
продуктивність праці, коли у 2010 
році до річниці комп’ютерної гри 
PAC-MAN епізод відеогри з’явився на 
дудлі, користувачі в цілому провели 
4,8 мільйона годин за цією грою. Ку-
медні малюнки Doodle можуть також 
розповісти про особу, наприклад, про 
італійську вчену-математика Марію 
Ґаетану Аньєзі. Проте іноді вони мо-
жуть обурювати, коли дудл відзначив 
86-й день народження відомого пра-
возахисника Сесара Чавеса (іл. 6) 
замість Великодня у 2013 році. Інко-
ли через дудли здійснюються сміливі 
заяви як, наприклад, розроблений са-
мим Ґерміком логотип Google до зи-
мових Олімпійських ігор 2014 року, 
на якому види зимових олімпійських 
змагань зображені на тлі кольорів 
веселки (символу ЛГБТ-спільноти). 
Дудл мав на меті захистити спор-
тсменів-представників ЛГБТ та при-
вернути увагу до порушень прав 
сексуальних меншин.

Іл. 8. Дудл 4 Google 2014 – переможець у Південній Африці

Хто створює Doodle ?

Іл. 7. Музичний дудл Google про Фредді Меркьюрі Іл. 9. Дудл Google Тетяни Якунової приєвячений вишиванці Іл. 10. Дудл до 155 річчя від дня народження Анни Анкер і

Іл. 6. Відео-doodle до річниці народження Чарлі Чапліна
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в якій здійснюється передача ідей та 
інформації за допомогою знаків. Здат-
ність «гратись», модифікувати лого-
тип, використовуючи асоціації з ми-
стецтвом, наукою та святкуваннями, 
вказує на антропоморфізм бренду. Цей 
термін означає здатність бренду прий-
мати людські характеристики або риси 
певної особистості.
Така стратегія визнає двосторонній 
шлях, який існує між корпорацією та 
її споживачами. Гнучка ідентичність 
бренду з його характеристиками до-
зволяє обличчю компанії перетворити-
ся з комерційного підприємства на щось 
більше: колегу, друга. Ця персоніфікація 
створює глибший зв’язок бренду з людьми 
для того, щоб зберегти його актуальність 
та привабливість в інформаційному світі, 
що швидко розвивається. Тому дудли під-
тримують та утверджують бренд Google, ві-
дображаючи широкі «глобальні» цінності та 
конкретні національні чи місцеві традиції[5].

Для цього дослідження було обра-
но Google Doodles від найперших і до 
сього нішніх (найновіших), на основі 
«глобальних» ярликів та за допомогою 
методів семіотичного аналізу. Зокрема, 
аналіз методів створення дудлів розпо-
чато з цільової вибірки архіву Doodle 
від Google, використовуючи яку, дудли 
вибираються на основі двох критеріїв: 
глобальні дудли гуглу, в яких присутня 
трансформація літер на зображення, 
окрім інтерактивних.
Крім того, досліджуються Doodles, позна-
чені Google як загальносвітові, оскільки 
вони мають найбільший міжнародний 
вплив, а отже, зв’язуються з більшою 
кількістю користувачів. Коли Doodles є 
частиною серії, яка розгортається послі-
довно (наприклад, Doodle на кожен день 
Олімпійських ігор (іл.11)), то всі наступні 

методів
Doodle, що відзначають той самий випа-
док використовують однаковий метод 
створення, такий самий як і в першому 
дудлі. В дудлах, які мають загальний 
шаблон, змінним є тільки один елемент. 
Як, наприклад, у 2017 році змінюється 
єдина ілюстрація у вигляді вибор-
чої скриньки, решта літерзалишаються 
незмінними, тому розглядається лише 
один з них, оскільки метод створення в 
них ідентичний (іл.12).
В результаті було проаналізовано дудли 
з 1999 по 2021 рік, на основі яких виявле-
но 6 способів їх створення. Кожна табли-
ця поділяється на десять методів, з яких 
перших шість це основні класифікації, а

наступні чотири, в яких присутні змішані 
техніки від попередніх шести класифіка-
цій (іл. 13).
Загалом шість перших способів розділені 
на дві групи: перетворення літер на зо-
браження та перетворення на сюжетну 
ілюстрацію, які також мають підгрупи.

Іл. 11. Серія дудлів на кожен день Олімпійських ігор Іл. 12. Серія дудлів до дня виборів Іл. 13. Таблиця з класифікаціями
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ілюстрація 
у використанні літер

літери заміняються 
ілюстрацією

літери трансформуються 
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Саме в них таким підходом є феєрверки, 
що утворюють єдину графічну одиницю, 
але їх колір і положення залишаються 
пов’язаними з логотипом із шести лі-
тер (іл. 16). Фігури зігнуті так, що вони 
можуть бути як буквами, так і цифра-
ми, а кольори відповідають логотипу, 
щоб можна було ідентифікувати букви, 
розташовані послідовно;

1.4. літери заповненні зображенням 
– метод, в якому літери   незмінними, 
окрім їхнього наповнення. Вони як кон-
тейнер наповнені чи то сюжетною ілю-
страцією, чи то тематичним патерном 
(іл.18).

1.1 літери доповненні зображенням – 
група, в якій до буквеного напису лого-
типу додаються ілюстрації, здебільшого 
автори хочуть, нібито оживити ці бук-
вені форми, додаючи до них руки, ноги, 
очі та т.д. Такий спосіб поширений в таких 
тематичних дудлах, як до дня виборів (в 
різних країнах), де літери стають персона-
жами-патріотами чи дудли до дня захисту 
дітей, де літери граються як діти (іл. 14);

1.2. літери трансформуються в зобра-
ження – літери намагаються підлаштува-
тись під потрібне зображення чи форму, не 
зміню чись повністю як гліф, але при цьому 
й не втрачаючи читабельності. Так, напри-
клад, у дудлі 2008 року «G» є частиною ка-
белю, чи в 2013 році  до Дня батька літери 
трансформуться в квіти (іл. 15);

1.3. літери замінюються ілюстрацією, 
тут часто логотип гуглу не прочитуєть-
ся зовсім або змінюється лише декілька 
літер в логотипі. Такий метод спостері-
гається ще з перших заставок, які були 
досить простими – до напису додавались 
зображення, які викликали в споживачів 
певні асоціації з подіями, пов’язаними 
з тією чи іншою датою. Так у 2000 році, 
Google розважив своїх користувачів, на-
дягнувши на літеру «o» капелюха і зав’я-
завши на літері «g» краватку, цим самим 
він нагадав їм, що цей день якось пов’я-
заний із батьком (іл. 17). А коли дудли 
повністю перетворені на ілюстрації, ча-
сто колір допомагає розпізнати логотип, 
використовуючи в ілюстрації первинні 
кольори. Це можна побачити в дудлах по-
чинаючи з 2007 та 2010 років.

Перша класифікація – це перетво-
рення літер на зображення, у ній при-
сутні ще чотири підгрупи, зокрема:

Наступна класифікація скла-
дається з сюжетніх ілюстрацій та 
поділяється на дві підгрупи:

    домінування сюжету;
    домінування напису літер
У тій чи іншій групі навколо логотипу 
розгортається якась історія, пов’язана з 
темою, яку хотіла показати команда дуд-
лерів. Це може бути дудл до 153-річчя від 
дня народження Джейн Аддамс (іл. 19), де 
переважає сюжет, а літери логотипу май-
же не прочитуються. Чи, наприклад, дудл 
присвячений 110-ій річниці від народ-
ження французького письменника Ан-
туана де Сент-Екзюпері: логотип звертає 
на себе увагу тим, що імітує рукописне 
письмо, що сприяє інтимізації спілкуван-
ня, навіюванню спогадів про дитинство, 
створенню сентиментального настрою. Такі 
техніки з використанням сюжетної ілюстрації 
є найчастіше виживаними (іл. 20, 21).

Іл. 14 дудл до 16-річчя Google

Іл. 16. дудл до 16-річчя GoogleІл. 15 дудл до День батьків 2013 року

Іл. 17. дудл до дня батька 2000 року

Іл. 18. Дудл Google до Деня незалежності Домініканської 
Республіки 2013 року

Іл. 19. дудл до 153 роки від дня народження Джейн АддамсІл. 21. дудл до 150 років від дня народження Анрі де Ту-
луз-Лотрека

Іл. 20. дудл присвячений 110-ій річниці від народження 
французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері
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Отже, в процесі аналізу Doodle дослід-
жено закономірності в способах їх ство-
рення. Зокрема, найчастіше використо-
вуваним методом створення дудлів є 
«сюжетна ілюстрація», де може перева-
жати як сюжет, так і напис літер. Через 
те, що дудли часто нагадують нам про 
котресь свято чи важливу подію, прив’яз-
ка до сюжету допомагає простіше мо-
дифікувати літери в зображення, роз-
криваючи зміст даної події.
Також часто можна побачити спосіб, де 
літери замінюються ілюстрацією – най-
простіший метод трансформації, але не 
менш ефективний, адже літери можна 
замінити до невпізнаваності, проте важли-
во не втратити читабельність.
Помітною є присутність шаблонів в про-
цесі модифікації літер, коли Doodles є ча-
стиною серії, яка розгорталася послідовно. 
Та на цьому Doodles не зупиняються, вони 
йдуть у безмежну варіативність, тому цей 
динамічний підхід не може не зацікавити 
споживача. Зокрема, найефективнішим

буде гібрид ний спосіб творення дудлів.
Тож дудли – це один з креативних спо-
собів комунікації бренду з аудиторією, 
що робить його динамічним та сучасним. 
Тому, спосіб вираження інформації в дуд-
лах Google вимагає подальших дослід-
жень, оскільки багато методів створення 
дудлів залишились ще не розглянутими.
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Серед багатьох дудлів прослідковуєть-
ся також використання одразу декіль-
кох способів в одній роботі, що говорить 
про універсальність та багатогранність 
дудлів, проте їх неможливо віднести до 
одної з класифікацій у таблиці.
Тому, проаналізувавши ці найпоши-
реніші прийоми модифікації літер, 
можна виділити ще чотири окремих 
класифікацій такі, як:

2.1. літери трансформуються в зобра-
ження + сюжетна ілюстрація (іл. 25);
2.2. літери доповнені зображенням + 
сюжетна ілюстрація (іл. 26);
2.3. літери заміняються ілюстрацією + 
сюжетна ілюстрація (іл. 27);
2.4. літери наповнені зображенням + 
сюжетна ілюстрація (іл. 28).

Також можна побачити, що в Google 
Doodles іноді використовується нега-
тивний простір

Іл. 25. дудл до 197- річчя від дня народження Ады Лавлейс

Іл. 26. дудл до фестивалю Songkran у 2016році

Іл. 27. дудл до 90 років від дня народження Mario Miranda

Іл. 28. дудл до 166-річчя Emilia-pardo-bazan

Іл. 30. дудл до 100-річчя від дня створення першого природно-
го заповідника в Росії

Іл. 29. дудл до Міжнародного жіночого деня 2013 року
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                          в сюжетній ілюстрації 
(іл. 29, 30).



Анастасія Соболь

Образ принцеси-бунтарки як засіб  
подолання стереотипів в анімаційних  
фільмах, студій Disney, Pixar, DreamWorks

Anastasiia Sobol

The image of a rebellious princess as the means  
of overcoming stereotypes in animations from 
Disney, Pixar and DreamWorks

У статті розглядаються методи формування кліше та стереотипи пов’язані 
з персонажем принцеса-бунтарка. Казковий образ порівнюється з пред-
ставниками реальних королівських родин, деякі з реальних принцес пози-
ціонують себе як бунтарки. Описані анімаційні зразки образу принцеси 
в європейській культурі та представники королівської сім’ї в Європі.

Ключові слова
Принцеса, реальні принцеси,представники королівської сім’ї, персонаж, 
кліше, казковий світ, стереотип.

This article aims to investigate the methods of forming clichés and stereotypes 
associated with the character of a rebel princess. A fairy image is compared 
with the representatives of real royal families, some of real princesses declare 
themselves as rebels. Animated examples of a image of a princess in European 
culture and royal family representatives in Europe have been described.

Keywords
A princess, real princesses, members of the royal family, a character, cliché, 
a fairy-tale world, a stereotype.
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Принцеси бувають різними
Вперше читачі зустрічаються з принцесами на сторінках дитячих книг. 
Історії охоплюють читачів магією, показують казковий світ де головна 
героїня живе у замку, носить пишні сукні, виходить заміж за принца 
та стає королевою. Як правило в цих книжках оспівується краса принце-
си. З книг у дітей формується певна думка про принцесу. Коли дитина 
дорослішає, то розуміє, що світ королівства у казках перебільшений.
Одні дослідники закликають, що потрібно відмовитися від книжок про 
королівську тематику. Аргументуючи це тим, що після прочитання розпо-
віді у дитини формується нав’язливий еталон краси, стереотипна «жіноча 
поведінка» та кліше по якому живуть принцеси. Як наслідок — підлітки 
починають комплексувати з приводу своєї зовнішності [1]. На противагу 
інші дослідники зазначають, що нічого поганого в книжках про принцес 
немає. До книжок потрібно відноситися як до казкок, вигаданих історій 
і не перебільшувати [2]. Існує третя думка, де письменники та ілюстрато-
ри пропонують називати кожну дівчину — принцесою. Показуючи дітям, 
що королівською особою може бути будь-хто [1].

Королівська представниця — 
казкова принцеса?
При візуалізації слова «принцеса» знебільшого використовують контекст 
казкових принцес, всіх стереотипів та кліше,які пов’язані з цим словом 
хоча існує контекст реальних принцес.
Порівнюючи казкових персонажів з реальними людьми — очевидно, що 
принцеси різні. У казках прослідковується, стереотипи, протиріччя або 
заперечення культу принцес. У реальних представників королівських 
родин також існує стереотипне сприйняття частково завдячуючи дитячим 
книгам про казковий світ, фотографіям «жовтої преси» та дешевій суве-
нірній продукції. Люди думають про те, що реальні принцеси примхливі, 
їхнє життя — чарівне, наповнене елементами з казки. Представники коро-
лівської родини намагаються розвінчати цей міф глузуючи, відмовляю-
чись від титулу або називаючи себе принцесою-бунтаркою.

Тож, як зображати реальних принцес? При 
цьому зберегти ідентичність людини, пока-
зати, що реальні королівські представни-
ці — це люди, а не кліше та стереотипи, про 
які часто пишуть та ілюструють у казках при 
зображені персонажа принцеса?
За основу дослідження взято анімаційний 
персонаж принцеса-бунтарка студій Disney, 
DreamWorks, Pixar. Порівнюється аніма-
ційний образ принцеси-бунтарки з реаль-
ними королівськими представницями. 
Сформована гіпотеза, згідно з якої авто-
ри анімацій не хотіли, щоб глядачі з пер-
винного сюжету візуально дізналися, що 
персонажі — представники королівського 
роду. Отже, якщо це прості дівчата, то мож-
на зіставити реальних принцес (королівські 
представниці заявляють, що вони прості 
люди, а не казкові герої) з анімаційними, 
виявити відмінні риси, які будуть кодувати-
ся як стереотипи та кліше.

Тематика анімацій
В анімаціях, де головними героїнями 
постали принцеси-бунтарки порушуються 
соціальні та феміністичні теми. 
«Ши-Ра непереможні принцеси» — аніма-
ція, яка першою висвітлює та розповідає 
теми: хвороби реального світу, колні-
зація, геноцид, ізоляціонізм, в анімації 
присутні персонажі представники 
ЛГБТ-спільноти [4].
Тема прийняття своєї зовнішності 
розкривається в анімації «Шрек», автори 
зображують головну героїню з зеленою 
шкірою. Зазначають, що принцесою може 
бути будь-яка жінка, незалежно від кольору 
шкіри [5]. 
Висвітлюються історії про те, як навчитися 
долати страх перед власними здібностя-
ми та приймати свою силу. Автори відправ-
ляють головнийх героїнь на пошуки свого 
світу. переважно принцеси мають впертий 
характер демонструючи його через міміку.
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Стосунки головного героя з родичами. Історії зосереджуються 
на відносинах принцеси між родичами, а не принцом. Головні героїні ігно-
рують авторитет батьків, відправляються на пошуки пригод. Норовливий 
характер передається через зачіску, колір волосся, міміку та одяг.
Поведінка у соціумі. Принцеси-бунтарки ілюструють поведінку 
та відносини з ровесниками, ревнощі, закоханість, захоплення. В аніма-
ції «Принцеса проти сил зла», персонажі переживають звичайні емоції 
у чарівній атмосфері, потрапляють в ситуації у яких опиняється зви-
чайний підліток [6]. Герої зображені в різних екстравагантних образах, 
демонструючи свій характер та незалежність від думки інших людей. 
Вміння постояти за себе. Принцеси захищають себе самостійно, 
відправляються в небезпечні світи, або влаштовують бійку. Незважаючи 
на те, що персонажі володіють зброєю, лише у трьох анімаціях, образом 
передають войовничість. Невід’ємним графічним елементом войовничих 
принцес є зброя та зручний одяг.
До анімаційних фільмів входили як нові історії, які писали анімаційні студії 
так і сучасні інтерпретації історичних казок. Автори осучасню-
ють казку, дають персонажу ціль, відправляють на пошуки пригод, або 
глузують з традиційної казки шляхом перенасичення образів.

Методи подолання традиційного 
образу принцеси

Зображення розкладено на значення: символ та індекс. Складено критерії 
аналізу: вік, фігура, колір шкіри, міміка, колір очей, одяг, зачіска, аксесу-
ари, кольорова гама (насиченість). Всього проаналізовано 45 образів, 
з яких: 24 головних та 21 другорядний.

Заперечення чемного образу
Фігура. Одні персонажі демонструють тіло, підкреслюючи талію та гру-
ди, Інші, мають худеньку фігуру, але одяг відверто не демонструє тіло 
головних героїнь (іл. 1а, 1б). В анімації «Ши-Ра непереможні принце-
си» представлено різні типи фігури та статури — наголошуючи на ідеях 
боді-позитиву, інклюзивності та фемінізму.
Колір шкіри, міміка обличчя. Половина досліджених головних геро-
їв мають світлий відтінок шкіри. Менша частина — намальовані маючи 
кольорову шкіру рожевих, зелених відтінків, наголошуючи, що принцесою 
може бути дівчина з будь-яким кольором шкіри. Міміка передає емоції 
та відчуття авантюризму, впевненості у своїх діях, войовничості (іл. 2).
Одяг. Майже половина персонажів зображена в платтях. Повсякденні 
плаття створюють відчуття, що принцеси — реальні дівчата. Одяг без 
корсету, з вирізками на ліктях та плечах для зручності підіймати руки, 
стріляти з лука та ходити підсилює відчуття бунтарства (іл. 3). Балетки 
та високі чоботи підкреслюють витонченість, граційність персонажа; 
об’ємні чоботи додають брутальності, войовничості; принцеса, яка нама-
льована босоніж — передає простоту.
Зачіска. Найчастіше принцеси-бунтарки зображувалися з кольоровим 
волоссям, виділяючись серед інших персонажів. Руде волосся та веснянки 
виявлено у принцес-воїнів.
Аксесуари. Намисто, браслети, сережки (іл.4). Не типові — пов’язка 
на око, татуювання, заколки у вигляді цукерок та кондитерської посипки. 
Тіара намальована у двох персонажів — Ельзи та Фіони. Обруч-ріжки, 
тіара у вигляді шматка льоду — заміна традиційного аксесуару принцеси.

іл. 1б принцеса Анна іл. 2 принцеса Ванілопа фон Кекс іл. 3 принцеса Меріда

іл. 1а принцеса Кіда

іл. 4 принцеса Стар Батерфляй
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Як королівські родини 
представляють?
Для порівняння обрано 13 реальних прин-
цес, з Європейських монархій. Портрети 
більшості принцес описувалися словами 
«проста дівчина» (іл.9). Дві представниці 
описані словом «принцеса», «член королів-
ської родини». На портретах присутні коро-
лівські атрибути, принцеси не скривають 
титул королівської особи (іл.7).

У дослідженні не було виявлено кольорів, які характеризують бунта-
рок. Насиченість кольорової гами — яскрава, насичена та контрастна, 
рідше — пастельна.
Принцеса-воїн. Персонаж передає войовничість, впевненість (іл. 5). 
Мають різні типи статури та фігури. Одяг носять для зручності та прак-
тичності ніж для краси. Автори Кіди назвали її принцесою-воїном, проте 
зображена вона у бікіні, яке не виконує захисної функції. Переважно 
використовуються темно-зелені, чорні кольори. В анімації «Ши-Ра непе-
реможні принцеси» використовуються яскрава кольорова палітра.

Запозичення елементів  
з традиційного образу принцеси

Метод поділяється на підгрупи:
1. до традиційної принцеси додається образ принцеси-бунтарки;
2. до образу бунтарки додається образ традиційної принцеси у якому 
персонаж відчуває дискомфорт або глузує з традиційного 
образу принцеси.
Фігура, міміка. Персонажі намальовані з худенькою талією маючи 
світлу шкіру. Попри зелений колір шкіри та змінену статуру, Фіона зали-
шається доглянутою, має пряму поставу та носить плаття (іл.6). Мімікою 
передають авантюризм та впевненість у своїх діях. Менша частина дослі-
джуваних персонажів демонструє сором’язливість, нерішучість та диском-
форт коли знахоляться в традиційному образі принцеси (іл. 6).
Одяг. Персонажі намальовані в пишних або приталених довгих платтях, 
з яких половина в рожевій кольоровій гамі. Одяг деталізований розпи-
сами, квітковими візерунками, зображеннями серця та лініями, плаття 
мають об’ємні рукава. Одяг підкреслює жіночність, граційність, епоху 
в якій перебувають персонажі. Одягом анімаційний герой глузує з образу 
традиційної принцеси.
Зачіска. Героїні мають різний колір волосся. Незважаючи на те, що вони 
вдягнені в плаття традиційної принцеси, їхні зачіски прості та лаконічні. 
У Стар Батерфляй пишна, об’ємна зачіска передає те, що вона відноситься 
до королівської знаті, але розтріпана символізуючи її бунтарську натуру.

Аксесуари. Половина досліджувальних 
персонажів мають тіару, переважно жовтих 
відтінків з камінцями. Видозмінені корони 
носять Тіана — з листя та пелюсти квітів, 
Стар Батерфляй має тіару у вигляді обру-
ча з ріжками, що символізує її характер. 
Найпоширеніший колір — відтінки роже-
вого, відображаються у платтях героїнь.

іл. 5 принцеса-воїн Фіона

іл. 6 принцеса Меріда

іл. 7 принцеса Бенедикте іл. 8 принцеса ІІнгрід іл. 9 принцеса Жозефіна

Як самопрезентують 
себе реальні принцеси?

Аналізувалися фотосесії до провідних мод-
них журналів, фото з «жовтої» преси, офі-
ційних або фан-сторінок. Для дослідження 
використовувалися критерії з аналізу ані-
маційних принцес для зіставлення реаль-
них та анімаційних принцес. За характером, 
фотосесії поділилися на два типи: неорди-
нарні, бунтарські та більш стримані.
Титулованість передавалася у зобра-
женні аксесуарів: дорогоцінних намист, пер-
стнів, сережок та тіари. Принцеса вдягнена 
в довге, пишне плаття, фотосесія зроблена 
у королівських резиденціях. Простота 
передається через пози. Принцеси сидять 
на підлозі, лежать на траві, ходять без взут-
тя (іл. 8,). Емоціями та позою передають 
невимушеність (іл.10).
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Сім стереотипів зображення  
принцес-бунтарок

При порівнянні первинний сюжет у реальних та анімаційних принцес 
збігається. Описується словосполученням «проста дівчина». Реальні 
та казкові принцеси — схожі за деякими критеріями: обидві приймають 
участь у житті своєї держави (королівства) та цілеспрямовані. На відміну 
від реальних принцес, в анімаціях відсутні персонажі, які в первинному 
сюжеті сприймалися як королівські особи. Реальні принцеси не сором-
ляться свого титулу та приналежності до королівської сім’ї.

1. Казкові принцеси скривають своє королівське походження, сором-
ляться бути названою як представник королівської родини. Деякі реальні 
принцеси на фотосесіях до журналів, офіційних портретах демонструють 
належність до королівської родини різними елементами, фамільними 
аксесуарами: кольє та сережками, рідше фотосесії проводяться в королів-
ських резиденціях. Проте відсутність носіння тіари співпадає у казкових 
та реальних принцес. Титуловані представниці ілюструють те, що можна 
бути принцесою та простою людиною.

2. Зображення анімаційних принцес різних за кольором шкіри. 
При дослідженні реальних принцес з всього світу, очевидно, що колір 
шкіри буде різним, але дослідження зосереджується на принцесах 
з Європейських країнах. Колір шкіри реальних принцес не співпадає 
з кольором шкіри персонажів анімації.

Бунтарство проявляється через демонстрування емоцій, розкованих, 
вільних поз, розтріпаного волосся, королівські представниці вдягнені 
в неординарні плаття, макіяж з темними очима (іл. 11). Найвідоміша бун-
тарська фотографія — знімок принцеси Маргарет у ванній кімнаті. Фото 
довгий час публікувалося в газетах.
Загадковість та таємничість прослідковується у чорно-білих 
зйомках з портретним зображенням. Для таємничих фотографій харак-
терно відвернутий погляд від глядача, темний фон, затемнена одна поло-
вина обличчя, руки, які прикривають лице (іл. 12).
Невимушеність передається через посмішку, розсіяне, м’яке світло, 
вільні пози, притаманна для принцес-дітей (іл. 9).
Елегантність та романтичність передається через хитрий погляд, 
глибоке декольте, привідкриті плечі або спину відведений або спрямова-
ний погляд на глядача. Королівські представниці вдягнені в одяг з мере-
жива або шовку, плаття, що підкреслюють фігуру. На знімках присутнє 
м’яке світло, пастельні, світлі відтінки.
Офіційність зображена переважно до обкладинок журналів «жовтої 
преси», фото зроблені під час офіційних візитів або виступів. Принцеса 
вдягнена в офіційний одяг кудись прямує або знаходиться за трибуною.

іл. 10 принцеса Беатріс 

іл. 11 принцеса Стефанія іл. 12 принцеса Анна іл. 13 принцеса Анна

іл. 14 принцеса Діана

У ході дослідження проаналізовано не офіційні фото реальних прин-
цес, які знаходяться в «жовтій» пресі та соціальних мережах. 
Майже на всіх знімках, титуловані представниці демонструють простоту, 
яку проявляють по-різному. Настрій фото невимушений, принцеси роз-
ковані, спокійні та радісні.
На звичайних фото, королівські представниці майже завжди вдягнуті 
в повсякденний одяг (іл. 13, 14). Проте фотографії Стефанії передають 
бунтарство через еклектичні наряди та кольорові аксесуари. 
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7. Відмова від образу традиційної принце-
си в анімаціях відбувається шляхом пере-
насичення традиційного образу. Якщо 
реальні принцеси знаходяться в образі тра-
диційної, вони не виявляють емоцій про-
тесту, вони просто уникають традиційного  
казкового вбрання.

Висновок
Виявлено сім методів формування клі-
ше в анімаційному персонажі принцеса. 
Бунтарство проявляється через прояв емо-
ції авантюризму, войовничості, повного 
заперечення традиційного образу, шляхом 
глузування та надмірного декоративізму, 
присутність в бунтарському образі квітів 
та рожевого кольору, що додають образу 
жіночності. Скривання свого королівсько-
го походження та перевтілення в образ 
войовничої принцеси — найпоширеніші 
стереотипи, які присутні в анімаційних 
персонажах. Реальні принцеси проявляють 
бунтарство через простоту, не соромлять-
ся свого королівського титулу, демонстру-
ють, що можливо сполучати образ простої 
жінки з королівським титулом, уникають 
стереотипного образу принцеси, ведуть як 
публічне життя, так і зовсім не публікують 
про себе жодної інформації в інтернеті.

3. Квіткові мотиви та рожевий колір. Для підкреслення жіноч-
ності та тендітності в анімаційних образах присутні квіткові мотиви. 
Казковим принцесам у волосся вплітали квіти, створювали плаття та тіари 
з квіткових композицій (незважаючи на те, що це принцеси бунтарки). 
У випадку з реальними принцесами, квіткові мотиви були відсутні, або 
трактувалися для передачі бунтарства. Для передачі елегантності у зобра-
женні реальних принцес використовувалось м’яке світло, мереживо, 
пастельні, персикові кольори.

4. Приховування казковими принцесами своєї жіночності, 
романтизму та елегантності, навпаки прояв цих емоцій свідчив, що пер-
сонаж належить до традиційних принцес. Реальні принцеси-бунтарки 
проявляють елегантність сполучаючи з бунтарством.

5. Анімаційні принцеси передають відчуття авантюризму. 
У дослідженні знімків реальних принцес, жодна з фотографій не описува-
лася словом «авантюризм». На фотосесіях до журналів реальні принцеси 
були різними. Найчастіше описувалися словами: радісні, невимушені, 
відкриті, елегантні, романтичні, впевнені, прості.

6. Заперечення приналежності до королівської родини шляхом пере-
втілення в образ принцеса-воїн. У реальних представниць коро-
лівського титулу присутні так звані «принцеси-воїни», за виключенням 
принцеси Єлизавети, яка проходить воєнне навчання. Одяг казкових 
воїнів — плаття, шкіряні вироби відсутні  гардеробі реальної принцеси. 
Поведінка притаманна принцесам-воїнам (грубість, самовпевненість) 
також відсутня у реальних представниць корони.
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Стаття досліджує методику формування стилю ілюстратора 

через копіювання та появу в ілюстраціях індивідуальної похибки, яка 

надалі розвивається у власний неповторний стиль. На основі робіт 

створених під час челенджу «Намалюй у своєму стилі» та опублікованих в 

мережі Instagram, було створено таблиці для аналізу стилю ілюстратора та 

виокремлення індивідуальної похибки. Критерії порівняння ілюстраторських 

стилів базуються на особливостях візуального зображення стилістичних 

елементів різних робіт. Виявлення похибки допомагає спрямувати розвиток, 

сформувати та вдосконалити стиль відповідно до потреб ілюстратора.

 

 

стиль ілюстратора, метод копіювання, подібність стилів, 

відмінність стилів, похибка.

Abstract. 

The article explores the method of forming illustrator’s style through 

copying and the nascence of individual deviation in illustrations, which 

develops into its own unique style. Based on the works created during the 

«Draw in your own style» challenge and published on Instagram, tables 

were created to analyze the style of the illustrator and highlight individual 

deviations. Criteria for comparing illustration styles are based on the features 

of the visual representation of stylistic elements in different works. Deviation 

detection helps to guide the development of style, form and improve it 

according to the needs of the illustrator.

Key words: 

illustrator’s style, copying method, similarity of styles, 

difference of styles, deviation.
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Стиль ілюстратораСтиль ілюстратора
Визначення стилю та його значення різнять-

ся від ілюстратора до ілюстратора. Хтось 

стверджує, що має дуже суворий стиль, 

інші ж вважають це занадто обмежуючим.

Наприклад, Цзин Вей або Магоз, ма-

ють дуже послідовний стиль і техніку, і чіт-

ко дотримуються їх. А от такі ілюстратори, 

як Кайл Т. Вебстер або Стефані Вундерліх, 

мають багато різноманіття у власній робо-

ті через стиль чи техніку, проте все ж  у  їх-

ніх ілюстраціях прослідковується сильний 

власний голос [6].

Існує багато визначень стилю і деякі 

з них буде наведено далі для кращого ро-

зуміння того, що ж таке стиль, що його скла-

дає та як він формується.

За словами Доктора Марджорі Мюн-

стерберг: «Особистий стиль обмежений 

роботами одного автора, конкретної істо-

ричної особи». Роботи, стиль яких подібний, 

можуть розглядати як частину школи або 

ж визначати як авторський стиль [9].

Вперше впізнавану індивідуальність 

виявив історик мистецтва кінця XIX сто-

ліття Джованні Мореллі, проте у надто 

незначних деталях, щоб художник міг їх роз-

глянути свідомо, як  от, до прикладу, фор-

ма вух. Проте в ілюстрації індивідуальність 

у стилістичних елементах автор може роз-

глянути навіть самостійно, оскільки завдяки 

стилізації і узагальненню форм індивідуаль-

ні відмінності більш яскраво виражені [9].

Для визначення особистого стилю біль-

шість істориків мистецтв використовують 

поєднання всіх якостей роботи. Але більше 

того, цю індивідуальність також можна роз-

глянути для формування та вдосконалення 

власного стилю.

За словами  художниці та викладачки 

мистецтва Керрі Браммер: «Персональ-

ний стиль з’являється в процесі створення 

багатьох робіт. Це те, як наші смаки, інте-

реси, вміння об’єднуються, щоб створити 

унікальні твори мистецтва» [13].

На думку Євгенії Гайдамаки «Стиль 
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в  ілюстрації — це набір візуальних прийо-

мів, які допомагають комунікувати ідею. Він 

створює настрій, але не має заважати 

комунікувати ідею ілюстрації. Важливо ро-

зуміти, що стиль створює не матеріал, а ін-

дивідуальний підхід автора» [3].

Отже, перше що окреслює індивіду-

альний стиль — це людина, яка творить. 

Візуально схожість стилю виражається 

у наявності «почерку» людини  у створених 

роботах, в конкретному способі зобра-

ження стилістичних елементів.

Є кілька значень стилю в ілюстрації: ін-

дивідуальний стиль ілюстратора, його кон-

кретний спосіб висловлювання, та  стиль 

як визначення різних жанрів у ілюстрації [10].

Варто розуміти, що стиль ілюстратора 

багато в чому залежить від обраної сфери 

роботи. Певні ніші роботи художника вима-

гають конкретних видів ілюстрації. Це  ви-

значає правила зображення, загально-

прийняту візуальну мову для відображення 

суті. Те, що зображено, і у який спосіб зале-

жить від обраного жанру.

Євгенія Гайдамака стверджує: «Стиль 

— це наша унікальна «візуальна мова» і ре-

зультат робочого процесу. Власне процес 

роботи завжди підводить нас до певного 

ринку ілюстрації. У той же час і ринок інко-

ли диктує певний стиль або ж ми вибирає-

мо свою нішу через стилістику і працюємо 

від неї» [3]. 

У створенні робіт у власному стилі є пе-

реваги: впізнаваність робіт, довіра клієн-

та, який одразу може бачити, що отримає 

у  результаті співпраці, при виконанні про-

ектів, не потрібно думати в якому стилі пра-

цювати цього разу [3].

Саме тому так багато ілюстраторів зада-

ються питанням «Як знайти власний стиль?».

Команда Adobe у статті «Як стати про-

фесійним ілюстратором» порадили неза-

лежно від того, яку нішу обирає ілюстратор, 

спочатку визначити свої цілі та займатись 

вдосконаленням власного стилю. Деякі 

ілюстратори вважають наявність стилю ос-

новним для успішної кар’єри. Наприклад, 

ілюстраторка та художниця коміксів Джен 

Бартель стверджує у інтерв’ю для Adobe 

[7], що багато ілюстраторів, що працюють, 

не є найбільш технічно кваліфікованими 

художниками, але мають фундаменталь-

ні та  впізнавані елементи візуальної мови. 

Тому вони впізнаються глядачем миттєво.

Публікувати різні види ілюстрації в одно-

му портфоліо не радять, адже «всебічний» 

підхід  може ввести в оману потенційних клі-

єнтів і відвести ілюстратора того, над чим 

він справді хоче праЦцювати. Якщо є  ба-

жання займатися різним, радять створити 

окремі портфоліо для робіт різного стилю.

За думкою Олексія Мельникова: «Сти-

лістика — це надивленість, практика 

та  досвід. Для того, щоб перейняти стиль 

іншого художника, або, надихнувшись, 

створити щось своє, потрібно, в першу 

чергу, розуміти як думав художник і чому він 

зробив це саме так» [5]. Такий підхід вклю-

чає не тільки надивленість, а й аналіз ро-

біт, які бачить ілюстратор, що навчається. 

Тому для розвитку власного стилю потрібно 

аналізувати роботи інших художників. Такий 

аналіз включає копіювання деталей, які 

сподобались у власний стиль та застосу-

вання проаналізованих прийомів на прак-

тиці [5]. Таким чином метод копіювання 

активно застосовується і в сучасному нав-

чанні ілюстраторів. 

Найбільше про розвиток власного сти-

лю можна дізнатися від сформованих ілю-

страторів. Вони проводять лекції, запису-

ють відео для власних відео-блогів та дають 

інтерв’ю. В кожного сформувався свій по-

гляд на створення, розвиток, покращення 

стилю та його вагу для професійної діяль-

ності ілюстратора [5]. 

Окрім використання прийомів та за-

позичень певних елементів у інших ілю-

страторів, частиною стилю ілюстратора 

є  його власне «Я». Так Том Фрезе запев-

нює, що  часто ілюстратори повторюють 

певні елементи, які не мають відношення 

до брифу, проте є частиною їх ідентичнос-

ті.  Наприклад, Стефані Вундерліх щоразу 

повертається до виразних та стилізованих 

фігур, а Олімпія Заньолі надзвичайно часто 

використовує смуги в своїх ілюстраціях. 

Щоб знайти власні особливості ілюстра-

торського стилю варто переглянути свої 

ілюстрації та знайти особливості, що з’яв-

ляються або ж повторюються [12].

Отже, формування ілюстраторського 

стилю складається з надивленості або 

ж  свідомого або несвідомого копіювання 

та появи і розвитку індивідуальної похибки.

Копіювання
Люди пристосовуються до середови-

ща, в якому живуть та до соціальної групи, 

з якою взаємодіють, завдяки навичці копію-

вання. Тим же методом вони користуються 

для вивчення нової для себе діяльності, 

як от малювання.

Малювання — це інструмент, який візу-

алізує те, що комунікується, репрезентує 

здобуті враження або побачене. Малю-

вання — це скелет ілюстрації. Вправи мето-

дики копіювання, що використовуються для 

навчання малювання, включають копіюван-

ня, обведення та привласнення. Спершу 

початківці навчаються сприймати не  лиця, 

тіла чи пейзажі, а лінії, образи та  форми. 

Людина, що навчається малюванню в за-

гальному проходить такі етапи: копіює по-

бачене, вільно малює, ілюструє [11].

Методом копіювання століттями кори-

стувалися митці різних епох. Історія методу 

копіювання в образотворчому мистецтві 

почалася ще у XV столітті. Процес навчан-

ня починався з того, що учні повторювали 

за майстром спочатку найпростіші, а потім 

і більш складні технічіні прийоми, поступо-

во переходячи від копіювання до безпосе-

реднього створення картин [1].

В XVI столітті копіювання картин відомих 

художників було добре налагодженим ви-

робництвом. Багато художників навіть ро-

били копії своїх робіт. До прикладу, Ганс 

Мемлінг, Ян Ван Ейк. Створення копій могло 



дозволити забезпечити художника [1]. 

Твори Брейгеля Старшого, які цінували-

ся та дорого коштували, копіював його син 

— Брейгель Молодший. Проте, коли його 

батько помер, Брейгелю Молодшому було 

всього 6 років. Тому батько не встиг навчи-

ти свого сина своїм технікам та прийомам. 

Тим не менше, стилістика малюнка і техніка 

живопису є дуже схожими при відсутності 

абсолютної подібності та повторення [1]. 

Таким чином у процесі копіювання картин 

батька він знаходить свою стилістику та ін-

дивідуальність.

В другій половині XIX століття у зв’язку 

з доволі різкими змінами в політиці, еконо-

міці та культурному житті Європи з’явилось 

багато нестандартних напрямків у мисте-

цтві, у тому числі в живописі.  Найяскраві-

ший приклад таких напрямів — це імпресі-

оністи та постімпресіоністи. Проте, і  вони 

продовжували копіювати полотна майстрів 

класики. Наприклад, Едуард Мане копію-

вав Веласкеса, Гойю, а  Ван Гог постійно 

копіював у різних музеях  [1].

Відбувались зміни в політиці, економіці 

та культурному житті Європи. Незважаючи 

на це, копіювання як метод навчання про-

довжувало жити. Саме завдяки традиціям 

копіювання поширювались популярні стилі 

на той момент. Таким же чином певні еле-

менти стилів привласнювалися в культури 

різних країн та поширювалися  [1]. 

Зрозуміло, що користь приносить 

не  бездумне копіювання, коли художник 

перемальовує чужу роботу, не особливо 

переймаючись тим, що робить. Потрібно 

обов’язково уважно аналізувати оригінал: 

вивчати техніку, стиль, композицію, зчитува-

ти смисли, закладені автором [2]. Навчаль-

ні копії бажано не публікувати, проте, якщо 

вже публікуються, то важливо вказати авто-

ра оригіналу.

За дослідженням Школи менедж-

менту Kellogg, яке опублікували в Nature 

Communications, у кар’єрі митців і науков-

ців трапляються так звані щасливі смуги. Пе-

ріод, коли вони створюють свої найкращі 

роботи. Науковці стверджують, що річ у ви-

вченні робіт попередників, наслідуванні їх-

нього стилю та експериментуванні з влас-

ним. За висновками дослідження, якщо 

спершу дослідити роботи попередників, 

а потім експериментувати з новим, шанси 

на успіх зростають [4]. Таким чином це під-

тверджує користь вдумливого копіювання.

Творчість і копіювання здаються проти-

лежностями. Творчість вимагає оригіналь-

ності, вільного мислення та нових ідей, а ко-

піювання — це просто копіювання. 

Кентаро Ісібаші та Такеші Окада, архітек-

тор і професор Токійського університету від-

повідно, досліджують як  копіювання може 

допомогти полегшити художню творчість. 

Двом групам вони дали завдання створити 

роботи, проте одна група мала роботи для 

прикладу за якими потрібно було працюва-

ти, а інша — ні. Більш креативними були ро-

боти створені групою, яка копіювала інших 

художників, ніж роботи групи, яка не копію-

вала. Учасники, які не копіювали роботу ху-

дожника, створювали більш реалістичні ма-

люнки, а ті, хто копіював, створювали твори, 

які демонстрували більше експериментів. 

Дослідники стверджують, що метод копію-

вання призвів до ширшого відчуття художньої 

свободи серед учасників [8].

На відміну від творців класичного мис-

тецтва, які починали своє навчання з копію-

вання елементів робіт своїх наставників і на-

магалися якнайточніше відтворити оригінал, 

в  ілюстрації все навпаки. Тут неподібність 

не  викорінюють, а  індивідуальна похибка 

є важливою. Вона стає невід’ємним еле-

ментом ілюстрації і  з  часом розвивається 

в щось більше.

Отож, метод копіювання активно вико-

ристовувався завжди і  зараз не втрачає 

популярності. Це і  досі традиційний метод 

навчання малювання, але від того не менш 

ефективний. Його використання пристосу-

валось до сучасних умов та потреб у вико-

ристанні.

Подібність в ілюстрації
Оскільки точне копіювання під силу лише 

техніці, а людина все побачене пропускає 

через себе та  інтерпретує унікальним чи-

ном, то в копіюванні, яке відбувається коли 

початківці навчаються ілюструванню, з’яв-

ляється індивідуальна похибка. 

Для того, щоб виокремити індивідуальну 

похибку, ілюстрації було проаналізовано 

на подібність та відмінність робіт до  оригі-

налу.

Для аналізу було вибрано челендж 

«Намалюй це у своєму стилі» («Draw this in 

your style»), адже за  правилами потрібно 

перемалювати ілюстрацію у своєму стилі, 

опублікувати в Instagram, вказати автора 

челенджу та  гештег за  яким можна буде 

побачити роботи всіх учасників челенджу 

від цього автора. Це дає змогу дослідити 

копіювання робіт для виявлення похибки 

надалі.

Оскільки челендж передбачає ілюстру-

вання у стилі учасника, то стиль в якому ма-

лює учасник є його власним стилем. Проте 

копіювання та  індивідуальна похибка все 

ж  зустрічаються в роботах учасників. По-

шук подібності та  відмінності, копіювання 

та  похибки дає розуміння того як  можна 

спрямувати початківців на  шляху пошуку 

та формування власного стилю.

Спершу було проаналізовано подіб-

ність оригіналу до  робіт челенджу. Були 

вибрані такі ключові стилістичні особли-

вості для порівняння ілюстрацій: очі, ніс, 

губи, вуха, форма обличчя, аксесуари, 

поза, емоція, пропорції, колірна гама. Ак-

сесуарами вважалися допоміжні елемен-

ти образу персонажа, не лише прикраси, 

а й будь-які елементи, які передають харак-

тер персонажа. 

Для оцінювання подібності була вико-

ристана п’ятибальна шкала. Де 5 — еле-

мент скопійовано без змін; 4 — елемент 

перейнятий з мінімальними змінами; 3 

— залишається невелика схожість до ори-

гіналу, проте ще немає індивідуальної по-

хибки, 2 — залишається не значна схожість 

та є перші прояви індивідуальної похибки, 

1 — мінімальна схожість на оригінал та про-

слідковується виражена індивідуальна по-

хибка, нуль — абсолютна неподібність до 

стилю автора челенджу та повністю індиві-

дуальний стилістичний елемент. З них 2, 1 

та 0 це  оцінки індивідуальної похибки, які 

вказують на  наявність індивідуальної по-

хибки в  зображенні персонажа та  відпо-

відно на наявність ілюстраторського стилю, 

який ще в процесі формування або ж уже 

сформований.

За кожним критерієм стилістичні еле-

менти оцінювались на  подібність (оцінка 

подібності стилістичного елементу) та ви-

раховувалась загальна оцінка подібності 

роботи челенджу до оригіналу.

Далі наведено кілька прикладів аналізу 

подібності.

Автор оригіналу tyymes започатку-

вав свій челендж «Намалюй в  своєму 

стилі» під гештегом #tyymes18k. В  роботі 

somewandraws (табл.1) пропорції та  вуха 

не  сильно відрізняються, але все ж  ма-
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ють розбіжності від елементів оригінальної 

ілюстрації. Сильно змінені форма обличчя 

й поза. Аксесуари сильно змінені. Одразу 

чотири елементи, — колірна гама, емоція, 

ніс та  очі, — свідчать про наявність у  ілю-

стратора індивідуального стилю. Оцінка 

подібності ілюстрації 1.8 бала. Це  досить 

високий показник індивідуальності роботи.

Автор оригіналу aureliengalvan запо-

чаткував свій челендж «Намалюй в  своє-

му стилі» під гештегом #aureliengalvan13k. 

В  роботі ілюстратора durnipi (табл.2) єди-

ним елементом, в  якому спостерігається 

тільки незначні зміни є  емоція, всі ж  інші 

елементи змінені дуже сильно. Незначна 

схожість з оригіналом є у вухах, позі та про-

порціях. Мінімальна схожість прослідко-

вується в  колірній гамі та  аксесуарах. Що 

ж  до форми обличчя, губ, носа та  очей, 

вони є індивідуальними стилістичними еле-

ментами. Тому ілюстрація була оцінена в 

1.2 бали за таблицею подібності. Ця оцінка 

подібності є дуже низькою.

В ході аналізу з’ясувалось, що чим мен-

ший рівень подібності ілюстрації до  оригі-

налу, тим більше відрізняється стиль учас-

ника челенджу і  тим більш оригінальним, 

продуманим та сформованим є стиль ілю-

стратора. 

Було виявлено, що  чим менш сформо-

ваний стиль у ілюстратора, тим прослідко-

вується більший ступінь подібності роботи 

до  оригіналу челенджу. Часто зустрічаєть-

ся, що ілюстратори з менш сформованим 

стилем, використовуючи стилістичні прийо-

ми з  оригіналу челенджу, змінювали позу 

та емоцію персонажа, що давало загаль-

не враження неподібності робіт, проте 

при аналізі подібність виявлялась високою. 

Більш сформовані ілюстратори частіше пе-

реосмислювали саме стилістичні особли-

вості елементів та  застосовували у  своїх 

роботах.

Копіювання найчастіше спостерігаєть-

ся у початківців, оскільки вони не до кінця 

розуміють межу можливої інтерпретації 

оригіналу. Окрім того не  можуть проілю-

струвати запропоноване у  своєму стилі, 

оскільки стиль ще формується.

Була помічена закономірність, що най-

більш своєрідні та  виражені стилістичні 

особливості елементів, часто копіюють-

ся в  ілюстраціях учасників, проте надалі 

у стилі не наслідуються. Або ж повністю іг-

норуються і стилістичні елементи учасників 

майже не мають схожості з оригіналом. До 

прикладу, в  челенджі aureliengalvan стиль 

автора дуже своєрідний і роботи по челе-

нджу більш індивідуальні, відповідно оцінки 

подібності робіт значно нижчі. 

Варто враховувати, що схожість сти-

лів може бути ще наслідком того, що ілю-

стратори, які приймають участь у челенджі, 

слідкують за тими авторами, стиль яких їм 

подобається. Відповідно вони можуть за-

позичувати елементи, які їм подобаються.

Абсолютно індивідуальні стилістичні 

елементи часто можуть зустрічатися в ро-

ботах початківців. Зазвичай саме з таких 

елементів можна розвивати індивідуальний 

стиль ілюстратора надалі.

іл. 1. Оригінал з оцінювання подібності табл.1

іл.3. Оригінал з оцінювання подібності табл.2

іл. 2. Робота з оцінювання подібності табл.1

іл. 4. Робота з оцінювання подібності табл. 2
табл.2. Таблиця оцінювання подібності роботи durnipi
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Похибка
Похибка — це індивідуальне відхилення в 

зображенні стилістичного елемента при 

копіюванні або ж  при кожному викори-

станні стилістичного елемента. Похибка 

допомагає формувати індивідуальний 

стиль ілюстратора.

Для аналізу, пошуку та  виокремлен-

ня похибки було використано ілюстрації 

персонажів ілюстраторів виконані під час 

челенджу та інші їхніх 5 робіт за різний про-

міжок часу, щоб прослідкувати розвиток 

стилю ілюстратора. Спершу було проа-

налізовано подібність оригіналу до робіт 

челенджу, потім відшукувались відмінності 

в  інших роботах ілюстратора. Порівняння 

подібності дає змогу оцінити толерант-

ність учасника до  копіювання, а  оціню-

вання інших робіт давало змогу прослід-

кувати розвиток стилістичних елементів та 

відшукати власну похибку. Були вибрані 

такі ключові стилістичні особливості для 

порівняння ілюстрацій: очі, ніс, губи, вуха 

та форма обличчя. 

Для оцінювання подібності викорис-

товувалась п’ятибальна шкала, де нуль — 

абсолютна неподібність, а п’ять — точно 

перейнятий стилістичний прийом. За  кож-

ним критерієм стилістичні елементи оці-

нювались на  подібність та  вираховува-

лась загальна оцінка подібності роботи 

челенджу до оригіналу. А для позначення 

індивідуальної зміни елементу та  відслід-

кування подальшого розвитку похибки 

використовувалось позитивне або ж  не-

гативне позначення. Подвійна система 

оцінювання у  цій таблиці використовуєть-

ся для прослідкування здатності ілюстра-

тора копіювати стиль іншого автора, мож-

ливої подальшої реалізації скопійованих 

елементів та їх видозміна в процесі фор-

мування стилю ілюстратора.

Окрім того, порівнювались роботи 

по челенджу та інші ілюстрації автора, що 

демонструють розвиток його стилю. Ось 

так виглядає таблиця другого порівняння, 

де до шкали подібності додається характе-

ристика стилістичних рис персонажа у  ін-

ших роботах ілюстратора (табл. 3).

Аналіз похибки та опис розвитку стилю 

ілюстраторки з таблиці відмінності (табл.3).

Ілюстратор maria_sanina брав 

участь у  челенджі mori_raito під гештегом 

#moriraito_dtiys. Ілюстрацію опубліковано 

29 листопада 2019 року.

Було проаналізовано творчий шлях 

ілюстратора maria_sanina до формування 

його стилю. Спостерігався досить актив-

ний розвиток стилю, який почався з  копій 

опублікованих на сторінці. З них зрозуміло, 

що йому подобається стиль анімаційного 

серіалу «Таємниці Ґравіті Фолз». В роботах, 

що  публікувались пізніше, прослідковуєть-

ся похибка в зображенні стилю згаданого 

серіалу. 

Очі найбільше були подібні на стиль «Та-

ємниці Ґравіті Фолз» проте надалі значно 

змінились протягом відшліфування індиві-

дуальною похибкою. Губи, вуха та  форма 

обличчя персонажок майже у всіх роботах 

розвиваються та еволюціонують. Найбільше 

змінюється ніс — в цьому стилістичному еле-

менті похибка переростає у власний стиль, 

а сам елемент кардинально змінюється. 

В цілому, у деяких ілюстраторів вдалось 

проаналізувати роботи від зародження 

стилю до повного його формування, а у де-

яких — лише певний етап розвитку стилю. 

Як правило, похибки найкраще роз-

виваються за  довший проміжок часу. Там 

де є можливість прослідкувати її вдоскона-

лення, там є сильне відшліфування елемен-

ту та його видозміна на повністю унікальний.

Порівняння робіт дозволяє стверджу-

вати, що  індивідуальна похибка та  пере-

осмислення стилістичних елементів у  про-

цесі ілюстрування є рушійними факторами 

для формування та відточення ілюстратор-

ського стилю.

іл.5. Оригінал з оцінювання подібності табл.3

іл.7. Оригінал з оцінювання відмінності табл.3

іл.9. Оригінал з оцінювання відмінності табл.3

іл.6. Робота з оцінювання подібності табл.3

іл.8. Робота з оцінювання відмінності табл.3

іл.10. Робота з оцінювання відмінності табл.3
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Висновки
Найбільше візуально відрізнити від 

оригіналу дозволяє зміна емоції та  пози 

персонажа, використання інших кольорів 

в  ілюстрації — тобто зміна стилістичних 

елементів. Проте суто стилістичними ри-

сами, похибка яких переростає у власний 

стиль, є очі, ніс, губи, вуха, форма обличчя 

персонажа. 

Використовуючи таблиці аналізу по-

дібності та відмінності, можна виокремити 

стилістичні елементи, які мають власну ін-

дивідуальність (похибку) і  їх  можна надалі 

розвивати у  сформований стиль ілюстра-

тора та елементи над якими можна працю-

вати надалі. 

Було виявлено такі етапи розвитку стилю: 

1. людина в  більшості копіює стиль іншого 

ілюстратора

2. стиль людини складається з  елементів 

різних стилів інших ілюстраторів і  постій-

но виглядає на  різних роботах по-різно-

му

3. стиль комплектується, індивідуальні деталі 

стають більш вираженими

4. стиль стає стабільним (менше змін в еле-

ментах від роботи до роботи)

5. ілюстратор зі сформованим стилем віль-

но може змінювати елементи стилю, про-

те відчуття індивідуальності і  приналеж-

ності конкретному художнику не зникає
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Ця стаття досліджує методи створення обкладинок для класичної укра-
їнської літератури без використання стереотипного образу. Наприклад: 
орнаменти вишивки, надмірна барвистість та перевантаженість елемен-
тів. Проведено контент-аналіз обкладинок творів І. Франка з 1876 до 2021 
року та порівняльний аналіз обкладинок видань І. Франка з обкладинками 
видань А. Міцкевича. На основі дослідження виділено окремі елементи, 
що є характерними для обкладинок класичної літератури та використо-
вувались впродовж тривалого часу. Сформовано рекомендації, за якими 

можна створювати обкладинки для української класичної літератури.

Ключові слова: книжкова обкладинка, українська класична література, 
стереотип, візуальний образ, українська культура.

The article explores methods for creating covers of classical Ukrainian 
literature without a stereotypical image. Examples of stereotypical elements 
are embroidery ornaments, bright colors, and congestion of elements. There 
made a content analysis of the covers of I. Franko's works from 1876 to 2021. 
Also, there made a comparative analysis of the covers of I. Franko's publications 
with the covers of A. Mickiewicz's publications. Based on the research, there 
identified some elements that are characteristic of the classical literature 
covers. These characteristics were used for a long time. The article described 
recommendations that help create covers for Ukrainian classical literature.

Key words: book cover, Ukrainian classical literature,  
stereotype, visual image, Ukrainian culture.
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Українські видавці розповідають, 
що одним із головних каналів 

комунікації з потенційним читачем 
є обкладинка книжки. Вона привер-
тає увагу, презентує видавництво та 
в кінцевому результаті впливає на 
вибір. Обкладинка — це квінтесенція 
основної ідеї, інтриги та змісту книги 
[1]. У випадку оформлення книг кла-
сичної літератури, обкладинка впли-
ває на візуальну ідентичність країни 
та віддзеркалює тенденції графічного 
дизайну. Класична література є скла-
довою культури країни, тож її оформ-
лення це важливий чинник, що впли-
ває на сприйняття людей про класику 
та культуру країни загалом.

Маючи постколоніальний спадок, 
у візуальній культурі України сфор-
мувалася велика кількість кліше та 
стереотипів, названих сьогодні як «ша-
роварщина» [2]. Цей процес не оминув 
і оформлення книг української класи-
ки. Сьогодні обкладинки творів кла-
сичної української літератури мають 
мало спільного з естетикою творів чи 
їх змістом і не заохочують придбати 
цю книжку. Головним елементом ком-
позицій є показ приналежності твору 
до української культури. Але ці візу-
альні образи стереотипні та виконані 
на першому рівні асоціацій. Наприклад, 
більша частина обкладинок зображує 
героїв в українському національному 
вбранні. Також, яскравим атрибутом 
є використання елементів вишивки 
або квіткових орнаментів з насиченими  

кольорами. Для значної частки обкла-
динок використовують картини жи-
вопису з пейзажами чи портретами. 
Ще дрібка книг має портрет автора.  
А є й такі обкладинки, що містять усі ці  
елементи разом.

Є чимало порад та думок щодо ство-
рення книжкових обкладинок від су-
часних графічних дизайнерів в Україні 
та світі. Наприклад, Нью-Йоркський 
дизайнер Чіп Кідд, автор багатьох об-
кладинок книг, піднімає питання про 
перше враження, завдяки якому ми су-
димо про усе навколо, тому, що живемо 
у світі візуальної культури. Він нагадує 
про баланс між загадковістю та ясні-
стю у дизайні, оскільки «чіткість завж-
ди говорить про суть» а «загадка дає 
нам надію». Цей баланс має особливо 
важливе значення в оформлені книг, 
щоб зуміти заінтригувати та зацікави-
ти читача, не видавши всю ідею книги 
і разом з тим не заплутавши його [3]. 

Український дизайнер Ілля Стронґов-
ський у інтерв’ю [4] пояснює, що обкла-
динки які буквально зображують назву 
творів є поганими, бо не передають ні 
настрою, ані ідеї книжки. Для якіс-
ного дизайну потрібна «сильна ідея  
і свіжа метафора».

Тема дослідження вимагала з’ясуван-
ня термінів «класична література», 
«стереотип» та «кліше». Естер Лом-
барді зазначає, що терміни «класика 
літератури» та «класична література» 

мають різне значення. Класика літе-
ратури посилається на шедеври дав-
ньогрецької, римської та інших давніх 
цивілізацій. В той час як класична літе-
ратура — це великі літературні твори 
протягом століть, що мають позачасо-
ву якість [5]. Термін «стереотип» озна-
чає те, що часто повторюється, стало 
звичайним, загальноприйнятим і чого 
дотримуються, що наслідують у своїй 
діяльності [6]. Поняття «кліше» тлума-
читься як друкарська форма високого 
друку для поліграфічного відтворен-
ня і ілюстрацій [7]. Перший та дру-
гий темніни мають близьке смислове 
навантаження в контексті візуальної 
культури, і вказують на повторюва-
ність, штампування та наслідування  
ідентичного, схожого.

Загальним елементом композиції об-
кладинки, що простежується в усіх 
періодах, є рамка. Це декоративні 
лінії, що розміщуються по периме-
тру та доповнюються геометричними 
або рослинними орнаментами. Почи-
наючи з першого періоду простежу-
ється використання цього елементу 
в різних візуальних рішеннях. Рам-
кою окреслюють ілюстрації, портре-
ти, назви творів, або й усю компози-
цію обкладинки. За статистикою, цей 
елемент найбільше використовувався  
у другому періоді. 
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Рослинні мотиви та орнаменти — це 
елементи, що також зустрічаються 
на обкладинках видань творів Фран-
ка, починаючи з першого періоду. Це 
флерони, маленькі декоративні ілю-
страції, орнаменти, що в’ються навко-
ло композиції, квіткові патерни та ілю-
страції букетів, гілок та декоративних 
квітів. Квіти та листя використовували 
в оформленні казок, поезії, поем, опо-
відань, повістей, драм, збірок, томів та 
книжкових серій. Вживання цих орна-
ментів є найбільшим у першому періоді 
та їхня кількість спадає до четвертого 
періоду, а у п’ятому періоді знову зро-
стає. Майже в усіх випадках рослин-
ні мотиви є стилізованими, у них не 
впізнається певний вид квітки чи рос-
лини. Квіти та інші рослини є симво-
лами України, через їхню значущість  

в українській культурі та житті україн-
ців. Квіти зображували на предметах 
повсякденного вжитку, вирощували 
біля житла, використовували в обрядах 
[8]. На обкладинках квіткові елементи 
часто є прикрасою, декором та допов-
ненням до основних елементів.

У другому та третьому періодах зу-
стрічається використання геометрич-
них фігур трикутника та восьмикут-
ника (рідше шестикутника). Ці фігури 
використовувались впродовж десяти-
літь у 20 столітті в означенні україн-
ської національної ідентичності, взяті 
з творчості Георгія Нарбута та Василя 
Кричевського [9]. Найактивніше на об-
кладинках ці елементи використовує 
Павло Ковжун, в другому періоді. На-
приклад, на збірці «Із днів журби» 1922 

року, мальована ілюстрація дівчини, 
що схилилась над розгорнутою книж-
кою. На сторінках цієї книжки можна 
побачити патерн трикутників. Поема 
«Панські жарти» 1921 року оформлена 
бароковою ілюстрацією, де у восьми-
кутник вписаний пишний букет. А та-
кож, видовжена форма восьмикутника 
присутня у рамці навколо. Повість «Ве-
ликий шум» 1922 року та збірка казок 
«Казки» 1923 року мають зображення 
трикутників у своїх ілюстраціях. Інші 
художники також використовували ці 
елементи. У збірці «Панські жарти» 1917 
року невеличка ілюстрація хати також 
замкнена у восьмикутник. Оповідан-
ня «Грицева шкільна наука» 1930 року 
оформлене ілюстрацією, що окресле-
на восьмикутною рамкою. У третьому 
періоді є обкладинка «Творів в 20-ти 

томах» 1950 року, що оформлена пор-
третом Івана Франка у восьмикутнику. 
Також варто додати, що форма вось-
микутника широко використовувалась 
у 20 столітті на обкладинках інших ав-
торів та у знаках видавництв [10].

Використання портрету автора на 
обкладинці є поширеним способом 
оформлення обкладинки класичної 
літератури. Починаючи з другого пе-
ріоду цей варіант використовується 
і до сьогодні. Багато портретів окрес-
люють геометричною рамкою: ква-
дратною, круглою, восьмикутною та 
декоративною. Частка портретних рі-
шень складається лише з портрету ав-
тора та назви твору, але іноді портрети  
є невеличкими і лише доповнюють за-
гальну композицію.

Елементи

Рамка
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Починаючи з другого періоду на геро-
ях обкладинок можна зустріти укра-
їнський традиційний одяг, зокрема 
вишиванку. Це один із способів пока-
зати те, що герой — українець, а твір 
належить до української літератури. 
Часто, герой у вишиванці — селянин. 
Це підкріплюється зображенням поля, 
білої хати та іншими атрибутами жит-
тя за містом. Також, частка звірів, що 
є героями казок і зображені на об-
кладинці, теж одягнені у вишиванку. 
Найбільше використання вишиван-
ки припало на п’ятий період. Це про-
стий та зрозумілий спосіб показати 
українськість, але за неправильного 
і постійного використання це стає ша-
роварщиною та обмежує сприйняття  
української культури.

Одним із найпоширеніших способів 
оформлення обкладинки є ілюстра-
ція. Її можна поділити на такі групи: 
ілюстрація головних героїв, зобра-
ження збірного образу та не дотичні 
до тексту ілюстрації. Головних героїв 
можуть зображувати статично, або 
ж у певному моменті з твору. Напри-
клад, боротьба Максима з ведмедем 
на обкладинці повісті «Захар Беркут» 
1919 року. Іноді, ці ілюстрації можуть 
трактувати хибний настрій книжки. 
Приміром, на обкладинці казки «Во-
рони і Сови» 1926 року, передана пев-
на моторошність, містичність та страх, 
але у змісті казки ці емоції не присутні.  
Ілюстрації збірного образу частіше 
використовуються лише для пере-
дачі настрою та атмосфери книжки.  
До прикладу, обкладинка для повісті 

«Борислав сміється» 1936 року має 
графічну ілюстрацію чорного кольору 
на червоному тлі, яка передає стано-
вище нафтового міста. Збірка «Із днів 
журби» 1922 року ілюстрована поєд-
нанням зооморфного та ботаномор-
фного, що вдало відображає характер 
книжки, де зібрані ліричні твори, споми-
ни, громадянські мотиви, переживання. 
Не дотичні до тексту ілюстрації можуть 
містити пропаганду, бути елементом 
декору обкладинки або, це загальна 
композиція для певної книжкової серії.
Підсумовуючи описаний аналіз, мож-
на виокремити способи, за якими ство-
рюються обкладинки до творів україн-
ської класичної літератури: шрифтове 
рішення, ілюстрація головних героїв, 
ілюстрація збірного образу, портрет 
автора, декор, поєднання вибраних 
способів між собою. У четвертому та 
п’ятому періодах з’являються додатко-
ві способи: використання картин живо-
пису\рисунку\старих ілюстрацій, кадр 
з фільму, фотографія.

 
Порівняльний аналіз обкладинок 
видань І. Франка з обкладинка-
ми видань А. Міцкевича

Для знайдення інших комунікаційних 
прийомів та рішень оформлення обкла-
динок класичної літератури, в країні до-
тичній до українського контексту за сві-
тоглядом та культурою, було проведено 
порівняльний аналіз обкладинок видань 
І. Франка з обкладинками А. Міцкевича.  

Наприкінці 19 та початку 20 століття 
застосовується замкнена композиція 
з декоративними ілюстраціями. Об-
кладинки без яскравих кольорів, одно-
барвні, декоровані. Кінець 20 століття 
та початок 21 використовує різноманіт-
ні зображення дуже часто. Це картини, 
рисунки, фотографії. Впродовж періодів 
зустрічаються палітурки лише з напи-
сом імені автора або назви твору. Також 
є обкладинки лише з портретом автора. 
Портрет або ім’я автора використову-
ють для томів або збірок поезії. Це ці-
каве рішення, що є логічним для кла-
сичної літератури, яка відома перш за 
все своїми іменами. Але, такий варіант 
не розповідає читачеві про наповнення 
книжки. Найпоширенішим елементом, 
що зустрічається в кожному періоді, та-
кож є рамка. Вона обрамлює обкладин-
ку по периметру чи окреслює надписи.  
Часто, рамка декорована рослинни-
ми мотивами. Іноді, вона проста, лі-
нійна. Ілюстрації також замикають 
у рамку. Листя, квіти, букети теж по-
ширені у кожному періоді. Зустріча-
ються цілком ботаноморфні ілюстрації. 
Рослинний орнамент малюють дов-
кола портрету, рамки чи назви тво-
ру. Портрет автора зустрічається вже  
з першого періоду, 1880 року, і вико-
ристовується впродовж усього часу. 
У п’ятому періоді портрети зустріча-
ються рідше. У виданнях А.Міцкевича 
портрет частіше оформлюють в коло  
або овал, в той час як у виданнях 
І.Франка портрети замикаються часті-
ше у квадрат чи прямокутник.
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Обкладинки польського письменника 
не відзначаються суттєво іншими спо-
собами оформлення. Тут присутні ті ж 
елементи та засоби, але відрізняються 
лише варіанти їх використання. Кіль-
кість цих елементів є більш концен-
трованою, у порівнянні з виданнями 
І. Франка. Рамки, рослинні мотиви та 
портрети зустрічаються частіше. На-
прикінці 19 та початку 20 століття об-
кладинки А. Міцкевича мають більш 
класичну композицію та не перепов-
нені компонентами і символікою. У 20 
столітті з’являються ілюстрації, а на 
початку 21 використання комп’ютерної 
графіки. Стереотипні образи в сучасних 
обкладинках майже не зустрічають-
ся. Але, так само часто застосовують-
ся зображення картин та рисунків, що 
продукують одноманітне бачення твору 
та не створюють заохочення читачів.

 
Опис характерних елементів об-
кладинок класичної літератури 
та рекомендації до використання

На основі проведеного аналізу можна 
виділити елементи, що є характерни-
ми для обкладинок класичної та укра-
їнської літератури і зустрічаються на 
палітурках найчастіше. Ці елементи 
використовувались впродовж тривало-
го часу на різних за ціновим сегмен-
том виданнях. Мають різні варіації та 
способи компонування, тому гнучкі  
і зручні для використання.

Першим найпопулярнішим елементом 
є рамка. На обкладинці може виступа-
ти як головний елемент в композиції, 
так і доповнюючий, до надписів чи ілю-
страцій. Прослідковуються варіанти, де 
рамка обрамлює усю композицію об-
кладинки, або об'єднує лиш надписи 
чи поєднує і те і інше. На обкладинках 
дизайнери використовували цей еле-
мент у різних варіаціях. Рамки можуть 
складатися з геометричних форм, або 
рослинних елементів чи орнаментів. 
Зустрічається також поєднання цих 
складових, де чергується геометрич-
на фігура та стилізована форма листя 
чи квітки. Розміри рамки різноманітні. 
Вони можуть бути тонкими і легки-
ми, або ж займати більшу площу об-
кладинки та детально декоруватися. 
Варіантів створення кутів рамок теж 
безліч, оскільки вони можуть вибірко-
во декоруватися додатковими елемен-
тами, бути заокругленими чи прямими. 
Наприклад, сторони рамки склада-
ються з тонкої лінії, а кути з квадратів. 
В залежності від композиції, рамка 
може дублюватися, або на одній об-
кладинці використовуватись дві різні 
рамки. Наприклад, одна геометрична  
обрамлює усю композицію навколо, 
а інша, з рослинного орнаменту, пор-
трет автора. Також, рамка може бути 
не лише прямокутної чи квадратної 
форми, а й складної. Серед них най-
доречнішою є восьмикутна рамка, що 
використовується для оформлення 
ілюстрацій чи портрету. Така форма не 
лише нестандартна, а й має тяглість до 

ки гнучким лініям. Прямі геометричні 
форми можуть добре поєднуватися 
з вигинами листя чи гілкою квітів. Або 
ж з певним ритмом добре чергується 
рослинна форма та геометрична фі-
гура. Малий рослинний елемент — це 
зазвичай додатковий елемент у ком-
позиції, що доповнює назву книжки та 
створює відповідний настрій. За своїм 
змістом та формою нагадує флерон, 
що теж використовується як прикраса 
чи розділовий знак [11]. Це площинні 
рослинні гілки, стилізовані форми кві-
тів чи листя. Поодинокі або згрупова-
ні. Можуть бути деталізовані та багаті, 
або ж лінійні, мінімалістичні. Не є ве-
ликих розмірів, оскільки в своїй основі 
в першу чергу є додатковим елемен-
том. Але рослинні мотиви та орнамен-
ти не є доречними для будь-якої теми 
твору. У проведеному дослідженні 

означення українськості. Через свою 
різноманітність та гнучкість у вико-
ристанні, рамки легко використову-
вати для більшості жанрів літератури. 
Вони не містять у собі стереотипності, 
а лише допомагають підкреслити інші 
елементи та настрій книжки. Також, по-
казують приналежність твору до кла-
сичної літератури.

Рослинні мотиви та елементи. Їх мож-
на поділити на дві групи: рослинний 
орнамент та малий рослинний еле-
мент. Рослинний орнамент найчастіше 
використовується у рамках, по пери-
метру обкладинки. Іноді, ним можна 
заповнити простір чи тло композиції, 
створюючи рослинні патерни. У тако-
му випадку можна перевантажити об-
кладинку великою кількістю елементів. 
Орнамент формується не лише завдя-
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є обкладинки, що мають рослинні 
мотиви, але не відповідають настрою 
книжки. Також, рослинні мотиви слід 
використовувати без нагромадження 
іншими елементами. Наприклад, якщо 
використовується рамка з рослин-
ним орнаментом, то малий рослин-
ний елемент додавати не варто. Або, 
якщо використовується ілюстрація, то 
квітковий патерн на фоні не підкрес-
лить зображення, а навпаки, розсіює  
увагу читача.

Ілюстрація. Створюючи ілюстрацію для 
обкладинки української класичної лі-
тератури, слід звертати увагу на до-
речність використання певних образів 
та символіки. «Вдягаючи» вишиванку 
та віночок зі стрічками на головних 
героїв можна схибити, продовжуючи 
явище шароварщини. Настрій, емоції 
та атмосфера ілюстрації мають бути 
такими ж, як і у книжці, оскільки чи-
тач асоціює побачене зображення 
з твором [2]. Тому, також, не доречним 
є застосування картин живопису на 
обкладинці. Оскільки сюжет і настрій 
картини не такий самий, як у тому чи 
іншому творі. Не варто відтворювати 
в ілюстрації назву твору буквально, 
оскільки автор може закладати пев-
ну метафоричність у написане, що 
призведе до хибного (або неправиль-
ного) трактування сюжету. Важливо 
зацікавити читача, не розповідаючи 
одразу весь сюжет та не відлякува-
ти через стереотипні зображення. За 
допомогою ілюстрації легко передати 
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абстрактні ідеї чи сенси. Найбільш вда-
лим буде зображення наскрізних об-
разів та мотивів, що підсумовують твір, 
де немає відбиття прямого сюжету.

Портрет автора. Аби звернути увагу 
читача в першу чергу на постать ав-
тора, на обкладинці зображують його 
портрет. Це характерно для класичної 
літератури. Іноді його можна вико-
ристовувати без вказування імені, на-
приклад у томах чи збірках творів. Не 
варто поєднувати портрет ще з сюжет-
ною ілюстрацією та додатковим нагро-
мадженням елементів. Лише портрету 
зазвичай достатньо, оскільки він несе 
велике смислове навантаження. Його 
можна вдало поєднати з рослинним 
орнаментом або окреслити рамкою 
різних форм та розмірів. Також, вико-
ристання портрету великого розміру 
може виглядати невдало. А у надто 
малому розмірі губляться риси облич-
чя, а саме зображення може візуаль-
но зливатися у пляму. Один з способів  
зображувати портрет на обкладинці 
це передати його графічно, за допо-
могою одного кольору. Не слід робити 
тиснення, оскільки в такому випадку 
портрет буде погано видно, а його де-
талі не будуть чіткими.

Обкладинка підпорядковується часу, 
застосовує безліч технологічних мож-
ливостей та тенденцій дизайну. Але 
також може стати площиною для від-
творення загальнонаціональних на-
строїв та політичних ідеологій, як на-

приклад, пропаганда «каменщика» та 
шароварщини. Особливо це важливо 
коли йдеться про обкладинку класич-
ної літератури. Тому що вона зображує 
складову культури країни. Образотво-
рення на обкладинці книжки впливає 
на її сприйняття. Тому важливо не схи-
бити, та не продовжувати продукуван-
ня стереотипів та кліше. Особливість 
обкладинок класичної літератури по-
лягає у відмінних візуальних рішен-
нях, що формувалися впродовж сто-
літь. Як, наприклад, портрет автора 
у рамці з рослинних орнаментів. Вони 
виокремлюють класичну літературу 
серед інших категорій літератури.
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Дослідження вивіски в історичній частині міста Львова протягом одного з найбільш су-
перечих періодів в історії Україні. Незважаючи на його неоднозначність, віднайдено та 
висвітлено те, що варто почерпнути та перенести в сучасність. Представлення специ-
фіки вивісок радянського періоду та дослідження цієї естестеки на просторах сучас-
ного міста. Визначено основні критерії для охаректизування вивісок з різних аспектів.

Ключові слова:  зовнішня реклама, вивіска, історична частина, фасад, радянський пе-
ріод, технології, локальний, стандарт, шаблон.

Марія Сорока

The study of signage in the historical part of Lviv during one of the most controversial 
periods in the history of Ukraine. Despite its ambiguity, it is found and illuminated what 
should be taken and transferred to the present. Presenting the specificity of signage of the 
Soviet period and the study of this aesthetics in the expanse of the modern city. The main 
criteria for characterizing signs in different aspects are defined.

Key words: outdoor advertising, signboard, historical part, facade, Soviet period, technology, 
local, standard, pattern.
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Lviv signs of the 1960s and 1970s:
Stylistics and integration into the architectural object.
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Одним з найпОпулярніших питань щОдО радянських 
вивісОк є: «пОвісити в музей абО викинути і забути?». 
В деяких людей вони викликають ностальгію про те, як 
було колись і несуть цінність, а дехто вважає, що їх давно 
час демонтувати та викинути на смітник, стерти з пам'я-
ті і забути про них [7].

Варто зауважити, що в ті часи часто зустрічалися так 
звані «штамповані»  вивіски (іл.  1 та іл.2), які були схо-
жі між собою. Їх робили на одному заводі та за одними 
і тими ж технологіями. Проте чи були такі, що виділяли-
ся? Як залежала не однотипність вивіски локально?

Щоб краще розуміти, що таке рекламна вивіска, потріб-
но знати звідки вона бере свій початок та що це таке. 

Вивіска — навігаційний елемент будівлі, мала архітек-
турна форма, елемент декоративного оздоблення фаса-
ду будинку, будівлі або споруди, що інформує про роз-
міщені в ній підприємства, установи та організації, та є 
частиною зовнішньої реклами [10].

Якою ж була вивіска тих часів 
та чим вона запам’яталася?

Нейтральність в авторстві, лаконічність вираження, ви-
значена кольорова гама, чіткість об'ємність, прості гео-
метричні форми та відсутність засічок, саме так можна 
схарактеризувати львівські вивіски 1960 –1970-х років.
Проникнення у свідомість людей думок з заходу та пе-
рейняття їхніх стилів відбилося на дизайні вивісок. Ці ха-
рактеристики стилю беруть свої корені з німецького Бау-
хаузу, який сформувався на Заході в 1920–1930-х роках. 
Місто виглядає чистим і світлим, милуючи око. 

Більшість вивісок були лаконічні в своїх назвах. Пере-
важно через дефіцит продуктів магазин називалися по 
факту: магазин з молоком мав вивіску  «Молоко», з хлі-
бом -  «Хлібний», ательє так і називалося тощо. Рідкісним 
винятком були вивіски з додатковими назвами, напри-
клад  «Гастроном Оксана»  на теперішній вулиці Б.Коти-
ка (зараз маркет  « Два кроки від хати» ). Особливу роль 

Іл.2

Іл.1

це зіграло в пам'яті людей, магазини не змінювали сво-
їх локацій і часто асоціювалися з попередньою назвою.

Проте люди все ще перебувають в радянській  свідомо-
сті, яка потрохи втрачає точки опори.Причини змін, що 
почали проявлятися, пов'язані з бажанням вийти за межі 
середовища та закритого радянського суспільства. 

Щоб визначити особливості кожної вивіски, проведено 
аналіз кожної за такими важливими критеріями:

1. за вибраними шрифтами; 
2. за наявністю декоративних елементів;
3. за технологіями виготовлення;
4. за інтеграцією в архітектурний об'єкт;
5. за кольоровою гамою.

За цими критеріям, визначено особливий стиль, прита-
манний саме вивіскам 1960-1970-х років та інтегровано 
в сучасний архітектурний об'єкт.

Шрифти 

На основі шрифтового аналізу вивісок можна виявити 
особливості вибору шрифтів 1960-1970-х років Дослі-
дження показує, що тоді акцидентні шрифти зустрічалися 

Іл.3
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вкрай рідко. Надавалася перевага насиченості, широко-
сті та статичності. Шрифти по типу геометричних вико-
ристовувалися для закладів, які пов'язані з медійністю 
та почали запозичувати елементи з західного світу. Ви-
користання зі шрифтів з зарубками та без чергувалася, 
проте їх використання швидше було випадковим вибо-
ром, аніж продуманою стратегією. Тому, як було сказа-
но на початку була притаманна простота та чіткість [9].

Для їх аналізу шрифтових вивісок визначено присутність 
таких якостей:

• насиченість; 
• ширина; 
• контраст; 
• зарубки;
• курсив та нахил;
• геометрія;
• статика/динаміка;
• відкритість [1]. 

Яскравим представником, яке використо-
вувало таку вивіску є найстаріше у Львові 
кафе «Пінгвін»(іл.  5). Тут досі можна від-

ч у ти шарм минулих років. Вивіска «Пінгвін» 
виконана великими літерами одного роз-
міру. Особливо виділяються засічки на 
кожній літері. При переході від основно-
го накреслення до засічок утво рюється 
контраст, перехід до закінчення в формі 
трикутника. Різновид брускових шрифтів 
із зворотнім контрастом, у яких горизон-

тальні штрихи товщі вертикальних, в такому виконан-
ні зроблена вивіска. Напис має визначену ширину ліній, 
легке накреслення та є широким, завдяки цьому ми ком-
фортно сприймаємо вивіску. Виконаний середньою апер-
турою, тобто є помірно відкритим. скоріш за все було 
підібрано саме цей шрифт у зв'язку з тим, що його за-
рубки нагадують форму сніжинки, яка була актуальною 
для кафе з морозивом.Це частково показує вплив захід-
ного світу на формування української вивіски того часу..

Іл.5

Іл.4

В Пиріжкову не лише за пиріжками?

Про ці пиріжки не чули хіба, що в Антарктиді [5]. Чи всі 
знають, що популярний досі заклад бере свій початок за-
снування в далекому 1962-у році [8]. А ця вивіска (іл.   7) 
висить там понад 40 років і досі не втрачає свої уні-
кальності, а навпаки підкреслює дух закладу. Вибраний 
шрифт вивіски повністю відрізняється від попереднього 
прикладу. Тупі й округлі форми, розмиті засічки та дуже 
маленькі фішки роблять його теплим і привітним. він за-
снований на традиційних шрифтах із засічками в «старо-
му стилі», а не на жорстких «жирних шрифтах», популяр-
них у ХІХ столітті, що надає йому м'якого, 
«каламутного» вигляду, з відносно низь-
ким контрастом між товстими та тонкими 
штрихами.

Існування цієї легендарної кав’ярні 
у  Львові тісно пов’язують з рухом людей, 
які усім своїм єством протестували про-
ти звичайного, буденного, сірого способу 
буття — «жити як люди». Вони сповіду-
вали мир, любов і свободу. Саме ця фі-
лософія, в умовах панування державного 
тоталітаризму, так приваблювала молодь 
з кінця сімдесятих у «Вірменку», яка тоді 
називалася «Кофейня» (іл.   6). Вона має 
суттєву відмінність від попередніх двох 
тим, що в обраному для неї шрифті від-
сутні засічки. Його виконання в стилі не-
огротеску. Це зазвичай закритий одно-
ширинний шрифт майже без контрасту, 
з акцентом на нейтральність і простоту. 
Ці шрифти вони були надзвичайно попу-
лярними серед модерністів і залишаються популярними 
на цей день [3]. 

Неодноразово використовувалися шрифти, які нагадува-
ли рукописні. Всім відома піцерія  «Челентано»  на Ринку, 
колись була один з найпопулярніших гастрономів –  «Кар-
пати»(іл.    8). У вивісці використано два шрифти. Перше 
слово  «Гастроном»  виконано друкованим. Характерним 

Іл.6

Іл.7



Марія Сорока Львівські вивіски 1960-1970-х років: стилістика та інтеграція в архітектурний об'єкт118 119

є відсутність засічок та статичність, з середнім накрес-
ленням та відкритістю. Схожий шрифт використовував-
ся в багатьох вивісках, проте в цьому виділяється те, 
що він видовженний по вертикалі. Напис виконана всіма 

заголовними літерами. А от друге слово  
«Карпати»  суттєво відрізняється. Воно 
виконане рукописним шрифтом, а саме 
неформальним. Усі літери будувалися з 
простих геометричних форм: трикутники. 
Це було характерно для цих часів, допов-
ненням до цього було також легка наси-
ченість( дуже тонкі лінії використано для 
побудови) і середня ширина. Для більшої 
схожості до рукописної використано кур-
сив. Так, в одній вивісці було поєднано 
два абсолютно різних стилі, проте вони 
гармонічно поєднувалися між собою, до-
даючи вивісці неординарності.

Декоративні елементи. 

Як було сказано вище, періоду  «відлиги»  
була притаманна залізобетонна простота. 
Тому в оформленні вивісок рідко можна 
було зустріти якісь декоративні елемен-
ти або художню стилістику, це залишило-
ся в довоєнному періоді і більшість з виві-
сок, які це мали збереглися з цього часу. 

Незвичною декоративною вивіскою було 
доповнено вивіску магазину риби, що зна-

ходився на пр.Шевченка (зараз магазин  «Columbia» ). По-
руч з написом, красувалися три геометричні рибки(іл.  9).

В кафе « Пінгвін» зліва від вивіски висіла фігурка пінгві- 
на, який привертав увагу людей, а особливо дітей.

Також ще хизувалися тематичні світлові хвильки та парус 
біля кінотеатру «Дніпро»(іл.  12). Розміщувалися як дов-
повнення для привернення уваги знизу біля вертикаль-
ної вивіски «кінотеатр». 

Іл.9

Іл.8

Технології виготовлення. 

Вивіски радянських часів схилялися до 
шаблону, рідко зустрічалося різноманіття, 
яке є популярне в наші часи. Використан- 
ня технологій в 1960-1970-х роках зосе- 
реджене лише на деяких типах. Швид- 
кість, якість та можливість виправлення 
були основними факторами виготовлення 
вивісок. Завдяки цьому багато з них збе- 
реглося дотепер, а деякі не зазнавали ре- 
конструкції з тих часів. Для виготовлення 
вивісок використовуються найрізноманіт- 
ніші матеріали(метал, пластик ).

Суцільної вивіски (таблички)(іл.  10) до-
статньо прості в виробництві: зображен-
ня, лого- тип чи назва друкується на спе-
ціальній плівці і відклеюються на основу з 
пластику чи композитного матеріалу.

Об’ємні букви – це тип конструкції для 
ви- готовлення вивісок, який дозво-
ляє створювати оригінальну конструк-
цію будь-який розмірів [6]. Цей тип по-
ділявся ще на: об'ємні літери з відкритим 
неоном, об'ємні літери з внутрішнім під-
свічуванням та не світлові об'ємні літери 
[2]. В цей час застосувати внутрішню під-
світку, адже вона була бюджетніша і лег-
ша в реалізації. Проте також можна було 
побачити і зовнішню підсвітку в деяких 
випадках.
Однією з найцікавіших є вивіска кінотетру «Спар- 
так»(1975 року)(іл.  12), відійшовши від шаблону радян-
ської вивіски (поч.1960-х)(іл.  11), де використана типо-
ва вивіска в ви- гляді таблиці, а також друга зроблена 
з окремих об'ємних літер закріплених до фасаду будин-
ку. Тепер це вирізана з металевої пластини назва. Кож-
на літери випаяна зсередини. Проте це ще не все, зав-
дяки тому що це надпис утворюючи дірки в формі літер, 
дало можливість підсвітити її з середини.

Іл.10

Іл.11

Іл.12
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Іл.13

Інтеграція в архітектурний об'єкт.

В 21 ст. наше життя полегшено побудовами правил, 
яких потрібно дотримуватися в повсякденному жит-
ті. Так, при створенні бізнесу в нас є чималі списки 
з законами та порадами, але що ж було колись? Чим 
керувалися люди при розміщені своїх вивісок, коли 
не було такого як дизайн-код міста?

Варто зазначити, що велику роль на той час віді-
гравали та бічні вивіски, вивіски кронштейни. Вони 
встановлюються на бокову стіну або фасад буди, що 
дозволяє розміщувати гармонійно декілька вивісок 
поруч не порушуючи естетики архітектури. Проте за 
правилами сучасного дизайн коду, не можна вста-
новлювати вивіски на фасаді вище першого поверху, 
крім деяких винятків. У випадку встановлення біч-
ної вивіски «Універмаг»(іл.  14) є недоречним, оскіль-

ки основна вивіска знаходиться на занад-
то малій відстані, це псує архітектурний 
вид будинку. До прикладу, вивіска «Ате-
льє мод» та «Ремонт одягу» (іл.  13) не 
створюю такого замкненого простору, між 
ними збережена достатня відстань, щоб 
могти їх так розмістити.

Основними рішеннями розміщенням цих 
часів є:вивіска кріпиться до балкона, що 
дозволяє їй побачити здалека або коли 
захована під балконом, що не сильно ви-
діляється на фасаді будинку проте все 
одно виконує основну роль інформувати 
людей. І безпосередньо найпопулярніше 
це вивіска знаходиться над вхідними две-
рима, вітринами та віконними прорізами.

Відсутній хаос в архітектурному просторі. Не розміщува- 
лися гігантські вивіски, літери були підібрані стримано 
і враховувалися можливості будинку, в який вписували 
вивіски. Через це і використовували балкони або висоту 
будинку, відстань між вікнами та поверхами. 

Іл.14

Кольорова гама вивісок. 

В сучасному світі вивіска здатна не тільки повідомити 
про режим роботи і послуги, які пропонує ваша фірма, 
але і виділить назву або логотип фірми.Тепер всі під-
при- ємства маю свій фірмовий стиль, брендинг. В то-
дішні часи такого не існувало. Кольори були стримані, 
приглушені та типові. Переважно вивіски робилися в сі-
рих, білих, коричневих та синіх тонах, іноді можна було 
зустріти якісь акценти. Так, до прикладу ободок літер в 
«Пиріжковій». Це ще було спричинено відсутність техно-
логій, які могли б допустити реалізувати щось на подобі 
сучасних яскравих вивісок.

З дослідження проаналізованих вивісок виділено 
два підтипи:

1. Стандартизовані за шаблоном;
2. Локальні, виготовлені за індивідуальними потребами.

Незважаючи на те, що 1960–1970-ті роки містили багато 
схожих рис в зовнішній рекламі, спостерігається різниця 
стилів між початком 1960-х та кінцем 1970-х. На почат- 
ку цього 20-тиліття спостерігається тенденція шаблонів 
і обмеженість в діях, яка повязана з політичною ситуа- 
цією. Відсутність товарів та визначений ресурс. Проте 
з подальшим розвитком, люди починають відходити і кре- 
ативити в своїх вивісках, додаються назви, збільшуєть- 
ся кількість шрифтів, багато переймається з ближнього 
Заходу. Радянська естетика в сучасності.

Іл.15
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Відбиток 1960–1970-х років 
у сучасності

Попри бажання відійти від будь-яких оз- 
нак Радянського союзу, все одно мимово-
лі переймаємо деякі аспекти з того часу.
Деякі принципи лишилися з того часу, 
слугуючи дотепер, дещо створено недав-
но, проте перейнявши особливості цьо-
го часу. Тому так чи інакше важко запе-
речувати, що 1960–1970-ті перенеслися 
і в сьогодення.

Чудовим прикладом інтеграції цієї сти-
лістики на сучасний лад слугує вивіска 
«Золотий Колос »(іл.  16) на Кривої Липи. 
Власники дещо війдійшли від сучасних  
технологій виготовлених вивісок і зроби-
ли її рукописною на фасаді будинку. Пе-
рейняли шрифт, який не містить зарубок, 
геометричним та підкреслює стилістику 
пабу. Розмістили між вхідними дверима та 
вікном. Виконання полягає у простоті та 
лаконічності, відсутності додаткові деко-
ративні елементи. Сама вивіска є некри-
кущою та містить поверх назви ще уточ-
нювальні слова  «пиво» та «піца». Такий 

прийом часто використовувався в радянські часи.

Але іноді зустрічаються адаптації(іл.  17), які своєю чер-
гою виглядають так ніби і лишилися з цього часу, проте 
створені вже в теперішній час. Округлий, геометричний 
шрифт, подвійна вивіска, декоративні елементи, підсвіт-
ка, яскравий колір. Все здавалося б гаразд, проте через 
те, що це лише локальний продуктовий потрібно покра-
щити інтеграцію. Через велику кількість використаних 
прийомів утворився надлишковий хаос, який хоч і вико-
нує свою роль інформування, проте є недоречним в цьо-
му випадку. Достатньо було б змінити «продукти» на на-
пис окремими буквами, забравши колір та декоративні 
елементи, тим самим зробивши цю частину вивіски мен-
шою. Так, два елементи могли змінити вивіску.

Іл.17

Іл.16
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Висновки.

Вивіска – один з основних засобів комунікаіцій зовнішної 
реклами з клієнтом. Тому її використання простежується 
з давніх-давен і до сьогодення. Через це, вона повинна 
бути створеною грамотно і актуально. Проаналізувавши 
вивіски 1960–1970-х років, виділено особливості, яких 
бракує в сучасних вивісках, а саме: простота та лаконізм. 
Ці два слова чудово описують вивіски періоду «відлиги». 
Чітке дотримання правил та процедур створення призве-
ло до продумування кроків наперед. Ніхто не міг повісити 
величезну вивіску над маленькими вікнами. Також зав-
дяки технологіям виготовлення вивіски не перекрива-
ли одна одну, а зберігали баланс поміченості (іл.18). Не-
зважаючи на відсутність яскравих та «крикучих» вивісок 
основна функція комунікації виконувалася, а місто ви-
глядало «чистим». Тому основним твердженням є те, що 
більше і яскравіше не завжди означає краще і якісніше. 

Іл.18



Анотація. У статті розглянуто методи залучення користу-
вача в інтерактивному сторітелінгу та вподобання дітей у 
тематичному дизайні. Проаналізовані ілюстрації у дитячих 
відділеннях лікарень України та проведено їх класифікацію. 
Проведено інтерв’ю з користувачами щодо їх взаємодії з ілю-
страціями. Оглядається потенціал інтерактивної ілюстрованої 
розповіді у приміщенні дитячих лікарень. 

Ключові слова: інтерактивний сторітелінг, ілюстративний 
сторітелінг, ілюстрація в лікарні

Abstract. The article considers the methods of user involvement 
in interactive storytelling and children's preferences in thematic 
design. Illustrations across the children’s wards at hospitals 
in Ukraine were analysed and classified. The potential of an 
interactive illustrated storytelling in children's hospitals is 
reviewed.

Keywords: interactive storytelling, illustrative storytelling, 
hospital illustration



Уже давно сторітейлінг вийшов за рамки 
простого розповідання історій та виступає 
предметом досліджень у  різних сферах. 
Більше того, часто існує плутанина між тер-
мінами «ітрерактивна історія» та «інтерактив-
ний сторітелінг». Терміни, як «інтерактивна 
історія», є оксиморонічними, оскільки історія 
є даними, а не процесом. Зображення, зву-
ки, текст і цифри —  це все форми даних. Ви 
не можете взаємодіяти ні з одним із них. Ви 
можете взаємодіяти з  процесом, втрутити-
ся в нього, щоб змінити спосіб його роботи, 
створивши з  ним інтерактивний цикл. Істо-
рія —  це дані; вона фіксована, постійна і не-
змінна, тому ви не можете з нею взаємодія-
ти. Але розповідь —  це процес, динамічний 
процес, в який ви можете втрутитися, зміни-
ти, пограти і, таким чином, взаємодіяти. Тому 
відповідним терміном є «інтерактивний сто-
рітелінг» [8].

Фундаментом будь-якої розповіді є сюжет. 
У книзі «Правила сторітейлінгу студії Піксар» 
Дін Мовшовіц говорить, що мета структури —  
послужити дорожньою картою для створен-
ня серії цільових опор, які допоможуть вам 
побудувати та проаналізувати свою історію 
[5]. Леандро Мотта Баррос та Сорая Раупп 
Муссе виділяють триактну форму як один 
з найпоширеніших способів структурування 
сюжету. Структура триактної форми:

• Перший акт — введення ускладнення;
•  Другий акт — додатковий розвиток ускла-
днення та збільшення напруги;
• Третій акт —  представлення вирішення [2].

Проте даний тип структур є загальним для 
усіх видів сторітейлінгу, у  інтерактивному 
сторітейлінгу ключову роль грає інтерактив-
ність. У своїй книзі Кріс Кравфорд зазначає, 

що ступінь інтерактивності визначається 
здатністю робити вибір та якість будь-якої 
взаємодії залежить від багатства можливо-
стей, доступних для користувача. Він виділяє 
два основних фактори, які формують багат-
ство вибору:

• Функціональнь значимість кожного ви-
бору;
• Сприймана повнота: кількість варіантів 
вибору щодо кількості можливостей, які 
може уявити користувач.

Наратив:
• Спогади. Кілька ігор включають відтво-
рювані флешбеки, в яких гравця вводять 
у минулі події, перш ніж повернутися до 
основної дії гри;
• Фреймові історії, вбудовані історії. Існує 
навколишня історія, в якій, наприклад, один 
персонаж розповідає історію іншому персо-
нажу; або в грі є історія чи гра;
• Мрії та віртуальна реальність. Деякі 
сегменти історії не відповідають дійсності 
в рамках основної кадрової історії, або існує 
неоднозначність щодо того, на якому рівні 
реальності людина живе;
• Розбиття четвертої стіни. Деякі історії 
безпосередньо звертаються до гравця та 
говорять про гру, як вона триває.

Розгалуження:
• Кілька закінчень. Гра може закінчитися 
будь-яким із кількох способів;
• Широке розгалуження. Сюжети широ-
ко розгалужуються, дозволяючи гравцеві 
по-різному переживати великі сцени або 
сегменти гри під час різних п’єс.
• Лінійні сюжети. Вони дозволяють грав-
цеві мінімально відхилятися від шляху, за-
думаного автором [9].

Численні дослідження стверджують, що діти 
віддають перевагу кольоровим ілюстраціям 
перед чорно-білими [12], [4], [17]. Рауль На-
варро [15] також зазначає, що дівчата відда-
ють перевагу теплим кольорам та відтінкам 
рожевого та фіолетового, у той час як хлопці 
віддають перевагу холодним кольорам, таким 
як сірий та блакитний, проте виключенням 
є жовтий колір, який був одним з улюблених 
кольорів опитаних у дослідженні хлопців. Рі-
чард Блумер [9] стверджує, що «Ілюстрації 
призначені не лише для спілкування, але й 
для стимулювання думки чи фантазії». У сво-
му дослідженні він надав дітям ілюстрації 
виконані у трьох різних стилях: лінійна ілю-
страція, лінійна ілюстрація з тінями та кольо-
рова ілюстрація. Колір, як правило, відволікав 
дитину від предмета ілюстрації, теми та логіч-
них взаємозв’язків та стимулював до фантазії. 
Дитина віддавала перевагу картині, яка була 
для неї найбільш повною і найзадовільнішою 
і яка стимулювала якусь фантазію. Кольоро-
ві картинки, як правило, створювали більше 
фантазії, ніж лінійні або затінені малюнки. 
Дослідження показали, що діти віддають пе-
ревагу ілюстраціям у мультиплікаційниому 
стилі [17], [16], проте даний стиль був обра-
ний дітьми для фантастичних історій, такі як 
вигадані казки про тварин та легенди. Також 
діти віддають перевагу ілюстраціям, в яких 
присутня взаємодія кількох предметів, над 
тими, що містять поодинокі статичні пред-
мети. Жодного зацікавлення у дітей не ви-
кликають ілюстрації силуетів [12], оскільки 
коли ілюстрація надає корисну інформацію, 
наприклад, зображення пончиків, читач може 
використовувати її для ідентифікації слова чи 
фрази. Коли ілюстрація не містить інформації, 
читач може бути менш успішним [10]. Перег-
ляд ілюстрацій перед читанням надає дітям 

інформацію, яка може сприяти як читанню, 
так і розумінню. Перегляд ілюстрацій після 
прочитання може підтвердити прочитане, 
а також надати додаткову інформацію про 
обстановку та події [10].

Важливим також є сюжет. Крістін Холл та 
Мартін Коулз [7] зазначають, що діти від-
дають перевагу текстам, які містять тварин, 
зображають таких дітей, як вони самі, зосере-
джуються на пригодах і мають щасливі закін-
чення та гумористичним текстам. Також вони 
виявили, що вподобання змінюються відпо-
відно до віку. 10-річні читають наукову фан-
тастику / фентезі, детективні та пригодницькі 
романи. Інтерес до книг про тварин також 
дуже сильний у  10-річних. 12-річні діти та-
кож цікавляться пригодницькими книжками, 
проте віддають перевагу книгам про жахи / 
привидів, романтику / стосунки та наукову 
фантастику. Діти 14 років рівноцінно став-
ляться до пригод, жахів / привидів та книг 
про романтику та стосунки. Набагато менший 
відсоток дітей у цьому віці читають детектив-
ні книги та книги, пов’язані з тваринами.

Важливу роль відіграє вік персонажа. Діти 
віддають перевагу персонажам трохи стар-
шим за них самих (віком від 13 до 20 років). 
Їм важливо, щоб персонажі були сході на них, 
проте трішки старші. Невелика кількість дітей 
вважає молодших персонажів привабливими, 
проте персонажі старше 30 років не виклика-
ють зацікавлення [11]. Також існує гендерний 
розподіл при виборі персонажа, хлопці від-
дають перевагу виключно героям чоловічої 
статі, у той час як дівчата більш схильні до 
персонажів жіночої статі, проте також заці-
кавлені у персонажах чоловічої статі [5].
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Терапевтичний вплив мистецтва у контексті лікарень дослід-
жують кілька десятилітть. Кейт Бішоп стверджує, що мисте-
цтво, в лікарняному контексті, забезпечує джерела розваг та 
залучення, які мають вирішальне значення для позитивної ре-
акції дітей на лікарняне оточення та їх почуття благополуччя, 
перебуваючи в  ньому. Її дослідження не виявило відміннос-
тей у вподобаннях дітей різного віку [3, с. 15]. Проте Джейн 
та Нігель Коад у  дослідженні «Вподобання дітей та молоді 
у тематичному дизайні та кольорі для їх лікарняного середо-
вища» [6, с. 33] виявили відмінність вподобань у тематичному 
дизайні дітей різних вікових категорій. У процесі дослідження 
було виокремлено найбільш оптимальні тематичні дизайни 
та текстури для дітей кількох вікових категорій (від 10 до 16 
років). Окрім цього були проаналізовані окремі зони лікарні. 
Вони стверджують, що вхід, приймальня та амбулаторні зони 
повинні бути привітними, запрошучими та чистими, тому про-
понується використання великої кількості світлих кольорів, 
картин та вітальних знаків. У коридорах рекомендується ви-
користання тематичного дизайну. Найважливішим аспектом, 
за результатом дослідження, є наявність великих картин, або 
ілюстрацій та системи дороговказів з  колірним кодуванням. 
Ідея тематичності палат була добре сприйнята учасниками 
дослідження. Найпопулярніші дизайни для палати включали 
море, природу, тварин та форми, такі як хвилі. Лише дуже ма-
ленькі діти виявляли перевагу до тварин та/або персонажів та 
дизайну типу «Дісней». Хоча існувала спільна згода щодо тем 
моря, природи та тварин, вони, схоже, змінювались із віком 
та когнітивним розвитком. Наприклад, з точки зору моря, мо-
лодші діти у віці 3–5 років воліли, щоб море було майже муль-
тяшним, зосереджуючись на таких символах, як простий чо-
вен або відро і лопата; діти віком 6–10 років розглядали море 
як пляж, рибу, черепашки, човни, людей, створюючи майже 
ідилічну сцену відпочинку. Діти віком від 11 років часто роз-
глядали море більш концептуально у хвилях, візерунках, до-
сить абстрактних за дизайном. Також у процесі дослідження 
було проаналізовано колірні вподобання учасників. Для ана-
лізу даних на обох фазах використовувались три діапазони 
кольорів: синьо-зелений, червоно-рожево-фіолетовий та 
оранжево-жовтий спектри. Найпопулярнішими кольоровими 
уподобаннями були середньо-синьо-зелені кольори, але дея-
кі молоді люди віком від 11 років віддали перевагу найтемні-
шій гамі блюзу та гамі середніх, теплих жовто-апельсинових, 
«сміливих» рожевих, срібних та чорний. Всі вибрані кольори 

були не яскравими, а досить блідими до середніх кольорових 
діапазонів. Крім того, досліджувались переваги кольору, щоб 
з’ясувати конкретні переваги кольорів для різних частин лі-
карні. Для входу, приймальні та амбулаторних зон було відда-
но перевагу єдиній кольоровій гамі, найчастіше від середини 
до теплого синього, пастельно-зеленого та акцентно-жовтого, 
кремового або оранжевого. Кольори коридорів включали те-
плий синій, пастельно-зелений, жовтий (не лимонний) або по-
маранчевий. Переважними одинарними кольорами для палат 
були блакитний, акцентний та пастельно-жовтий та пастель-
но-оранжевий, тоді як поєднання кольорів —  відтінки синьо-
го, оранжевого, рожевого, нейтрального та жовтого [6, с. 41].

Численні дослідження зазначають, що пацієнти віддають 
перевагу ілюстраціям на тему моря, природи (зелені) та тва-
рин [19], [6], [1]. Це пов’язано з тим, що голубі, світло-зелені 
та жовті кольори у дітей асоціюються з почуттям щастя [14], 
що робить середовище лікарні менш страшним [19]. Під час 
інтерв’ю з дітьми, які перебувають на лікуванні у лікарні Рава 
Абулаві, Стюарт Уокер та Христофор Бойко виявили, що дітям 
подобаються кольори води та дерев, оскільки вони надають 
їм відчуття величності та пов’язаності з природою, в той час 
як використання мультиплікаційних зображень на стінах 
призводить до нудьги [1]. Окрім цього Роджер Ульріх зазна-
чає, що пацієнти, які спостерігали за природними сценами 
(вода, дерева), повідомляли про менше занепокоєння, ніж ті, 
хто потрапляв під вплив інших типів сцен або їх відсутності. 
Більше того, ті, хто переглядав абстрактну сцену, відзначали 
вищий рівень тривоги, ніж ті, хто взагалі не бачив жодної 
сцени [18].

Під час дослідження було проаналізовано ілюстрації у дитя-
чих відділеннях лікарень України. Більшість розписів було ви-
конано волонтерами за відсутності професійних художників, 
чи дизайнерів. У процесі аналізу ілюстрації їх було поділено 
на дані категорії:

Персонажі —  діти. Більша частина проаналізованих ліка-
рень використовує зодбаження дітей як головних героїв ілю-
страції присутніх на стінах дитячих відділень. Переважний вік 
персонажів: від п’яти до п’ятнадцяти років, вони зображені 
в оточені з іншими дітьми, тваринами або рослинами та дія 

Іл.1. Львівська обласна інфекційна 
клінічна лікарня

Іл.3. Сумська міська дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди

Іл.2. Дитяче відділення Самбірської ЦРЛ
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відбувається у теплу пору року. Окрім того дану категорію 
можна поділини на три підкатегорії:

• На суші —  персонажі зображені з усмішками на облич-
чях, вони залучені у різного типу діяльності, як: ігри, їзду на 
різного виду транспорті, малювання. Більшість персонажів 
зображено у компанії дітей та тварин (іл.1).
• У  воді  —  персонажі зображені як русалки, пірати 
або ж просто діти. Події відбуваються у воді, де персонажі 
займаються дайвінгом, або ж граються з морськими істота-
ми та над водою, коли персонажі зображені у кораблі, який 
оточений морем та морськими істотами (іл.2).
• Ангели —  персонажі зображені як діти з крилами на 
спинах, їх зображено в оточені квітів та інших рослин. Ос-
новною ідеєю даної підкатегорії є створення почуття захисту 
серед дітей та їх батьків. На відміну від інших підкатегорій, 
де сюжети динамічні, у даній підкатегорії персонажі не вза-
ємодіють з іншими персонажами, та переважає статичний 
тип композиції (іл.3).

Персонажі —  тварини. Тварини фігурують на більшості ілю-
страцій з дітьми як другорядні персонажі, проте у багатьох 
ілюстраціях вони зображені у ролі головних персонажів, які 
задіяні у різного виду діяльності разом із іншими тварина-
ми. У численних ілюстраціях тварини зображені як лікарі та 
пацієнти з різного виду травмами (іл.4). Серед ілюстрацій 
найчастіше використовують зображення тварин притаман-
них для фауни України: ведмеді, вовки, лисиці, їжаки, коні та 
сови. Проте у деяких ілюстраціях також присутні екзотичні 
тварини: леви, жирафи та слони (іл.5).

Мультфільми. Численні лікарні використовують уривки 
з мультфільмів у якості сюжетів для настінних ілюстрацій 
(іл.6,7). У якості сюжетів здебільшого використано мультфіль-

ми 80-х, 90-х років американських та російських анімаційних 
студій. Акцент у данік категорії зосереджений на персонажі, 
його зображено, або без фону наодинці, чи в компанії з ін-
шими персонажами, або ж на фоні природи.

Народні мотиви. Дана категорія робить акцент на атрибутах 
української культури, на ілюстраціях персонажі зображені 
у вишиванках, їх образ доповнено вінками та квітами. У даній 
категорії можна виокремити дві підкатегорії, які найчастіше 
зустрічаються у її межах:

• Петриківський розпис —  даний вид розпису часто ви-
користовується як доповненя до ілюстрації у якості рамки, 
яка відмежовує ілюстрацію від навколишнього середовища. 
Петриківський розпис також зображають на стінах навколо 
дверей, даному типу розпису притаманна велика кількість 
квітів великого розміру (іл.8).
• Українські народні казки —  акцент зосереджено на го-
ловних героях українських народних казок зображених 
в  оточені атрибутів, які є важливими складовими казки та 
допомагають легше ідентифікувати казку. Головними пер-
сонажати найчастіше виступають тварини та птахи, прита-
манні для фауни України. Для підкреслення приналежності 
казки до української культури у  ілюстраціях присутні еле-
менти традиційної вишивки, які зображені на вишиванках, 
рушниках, будинках та інших елементах. (іл.9).

Навколишнє середовище. Дана категорія зосереджує ува-
гу на елементах навколишнього середовища, у ній відсутні 
персонажі, ними виступають пацієнти та відвідувачі. Ілюстра-
ціям притаманна велика кількість дрібних деталей, що утри-
мує погляд дитини на зображенні. У даній категорії можна 
виокремити три підкатегорії:

• Архітектура —  серед сюжетів зустрічаються зображення 
архітектури міст, де кілька будинків розташовані поряд одне 

Іл.4. Львівська міська дитяча лікарня на 
вул. Пилипа Орлика

Іл.5. Львівська міська дитяча лікарня на 
вул. Пилипа Орлика

Іл.7. Ніжинська дитяча поліклініка Іл.6. Фізіотерапевтичне відділенні Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні

Іл.9. Ужгородська дитяча лікарня Іл.8. Ужгородська дитяча лікарня

Іл.10. Дрогобицька міська дитяча лікарня
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з одним та у них присутня велика кількість дерев та хмар, 
іноді у ілюстраціях присутні птахи (іл.10).
• Подвір’я —  у даній підкатегорії головними елементами 
ілюстрацій виступають рослини та паран/пліт, які часто мож-
на зустріти навколо приватних будинків. Також ілюстрації 
доповнені зображенням неба, де іноді зображено повітряні 
кулі (іл.11).
• Дім —  ідеєю зображення елементів домашнього інтер’єру 
є створення почуття домашнього затишку. У ілюстраціях 
присутні зображення іграшок та квітів (іл.12).

Сюрреалізм. Даній категорії притаманна обмежена холодна 
кольорова гама, яка складається з холодних темних кольорів: 
блакитних, синіх, сірих, фіолетових та зелених та білого. Сю-
жети ілюстрацій нагадують сни, у них присутні вигадані істоти 
та світи. Зображенням притаманна велика кількість плавних 
ліній, викривлиних круглих форм, які нагадують силуети диму. 
Поєднання кольорів та форм у даній категорії створює скоріш 
лячну атмосферу потойбіччя у лікарні, ніж привітну і сповнену 
надії на одужання (іл.13, 14).

Дослідження проводилося у Львівській міській дитячій лікар-
ні на вул. Пилипа Орлика. Під час інтерв’ю було опитано дві 
групи людей: працівники лікарні та батьки пацієнтів. 

Основною метою питань інтерв’ю було зрозуміти як діти 
взаємодіють з присутніми у лікарні ілюстраціями. Опитувані 
працівники медичного закладу зазначали, зазначали, що 
ілюстрації позитивно впливають на дітей, вони розглядають 
їх та граються поруч із ними. Під час розмови про вибір сю-
жетів для ілюстрацій було виявлено, що до створення розпи-
сів окрім волонтерів також було залучено дітей, які на даний 
момент проходили лікування у даній лікарні. «Вони самі то 
малювали, хтось вибирав малюнки, а дітки тут приходили 
і то розмальовували, їм дуже подобалося» (р. 1) зазначає 
респондентка про ілюстрації виконані з залученням дітей.

Проте більшість працівників швидше негативно ставиться 
до присутності ілюстрацій у лікарні. Одна з респонденток 
зазначила: «ілюстрації подобаються, але з часом надоїдають» 
(р. 2). У даній лікарні ілюстрації найчастіше присутні у кутках 
для ігор, які розташовані у коридорах більшості відділень, що 

завдає незручностей персоналу. «Їм тут подобається, а нам 
тяжко. Вони збираються в купи і попробуй за ними всіма 
дивитися» зазначає респондентка (р. 3) під час розмови про 
взаємодію дітей з ілюстраціями у кутках для ігор. Проте це не 
єдина проблема, яка виникає при скупчені дітей у коридорі, 
«діти мішають, вони кричать на коридорі під дверима, голов-
на лікарка жаліється, що не може працювати» скаржиться 
респондентка (р. 4).

Під час інтерв’ю було виявлено, що частина персоналу лікар-
ні бажає, щоб ігри були більш «посидючими» та розвиваючи-
ми, щоб діти проводили час з користю. Одна з респонденток 
висловива побажання поєднати ілюстрації з вправами для 
зору: «було б добре якби в ілюстраціях були вправи на зір. 
Дітки тут мають виконувати вправи на зір, вони всім корисні 
для профілактики, такі, що погляд переводити і т.д., а так би 
їм цікавіше було» (р. 5).
Попри велику кількість ілюстрацій у коридорах деяких відді-
лень лікарні було виявлено, що у палатах ілюстрації відсутні. 
Під час інтерв’ю у відповідь на питання про причину відмови 
від ілюстрацій у лікарняних палатах респондентка зазначи-
ла: «в палатах нема ілюстрацій, бо коли малій дитині щось 
подобається в ілюстрації вона починає ковиряти пальцями 
то місце і вони виколупують діри в стінах. Шкода ілюстрацій, 
вони швидко нищаться» (р. 6). Оскільки на даний моменту 
у лікарні проводиться ремонт частини відділень у деяких 
створюються нові ілюстрації, відповідно персонал бажає, щоб 
нові розписи залишалися у хорошому стані якомога довше.

На відміну від працівників, батьки пацієнтів, які перебувають 
на лікуванні у Львівській міській дитячій лікарні на вул. Пи-
липа Орлика позитивно ставляться до присутності ілюстрацій 
у лікарні зазначаючи, що вони позитивно впливають на стан 

Іл.11. Ніжинська дитяча поліклініка

Іл.12. Ніжинська дитяча поліклініка

Іл.13.  Національний інститут раку Іл.14. ОХМАТДИТ у м. Києві
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їх дітей. Основною метою питань інтерв’ю було зрозуміти як 
діти взаємодіють з присутніми у лікарні ілюстраціями та як 
це впливає на їх стан. Респонденти зазначають, що дітям 
подобається розглядати деталі ілюстрацій, це відволікає їх 
від плачу та нудьги. «Ілюстрації подобаються, тут скучно, 
а так трохи краще. От як він плаче то відволікають, можна 
тикнуть пальцем і він собі роздивляється» зазначає респон-
дентка (р. 7).

Оскільки у зв’язку із складною епідемічною ситуацією на 
даний момент усі іграшки із кутків для ігор було прибрано, 
дітям, у лікарні, швидко стає нудно, що втомлює батьків, які 
повинні їх розважати, тому вони показують їм ілюстрації, щоб 
відволікти їх увагу та трішки розслабитися. Опитувані зазна-
чили, що бажають, щоб ілюстрації були більш пізнавальні та 
деталізовані, щоб їх діти могли більше з ними взаємодіяти та 
довше концентрувати свою увагу на них, «нам півтора року, 
він не розуміє що це, але трохи відволікається, розглядає 
деколи. Хотілося б щось більш пізнавальне, щоб можна було 
йому показати, розказати» зазначає респондентка (р. 8).

Проаналізувавши дослідження про тематичні оформлення 
дитячих лікарень та вподобань дітей було визначено основ-
ні сюжети та колірні гами, які позитивно впливатимуть на 
стан пацієнтів та викликатимуть зацікавлення у дітей різних 
вікових категорій. У ході дослідження було виявлено, що 
більшість ілюстрацій у дитячих відділеннях лікарень України 
суперечать дослідженням щодо вимог та вподобань дітей 
у тематичному дизайні у дитячих лікарнях, та можуть нега-
тивно впливати на стан пацієнтів. 
Інтеграція інтерактивного сторітелінгу у ілюстрації в дитячих 
лікарнях допомагає збільшити взаємодію дитини з простором 
лікарні, а також відволікти від нудьги та негативних думок.
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Предмети-персонажі: методи образотворення
на прикладі робіт Disney, Pixar, Sony Pictures

The objects-characters: methods of formation 
by the examples of Disney, Pixar and Sony Pictures works

Зображення: «Мінлива хмарінсть часом фрикадельки 2» Sony Pictures The picture:.  «Cloudy with a Chance of Meatballs 2» Sony Pictures

In the article were analysed the characters-objects and described 
the main regularities of object transformation into a character.
The purpose of the study is to figure out how the characters are 
formed on the basis of the objects and how the attributes of the 
living beings are borrowed. The research conducted was based 
on Disney Pixar Sony Pictures animation studio characters. 
 
Key words: illustration, characters, characters-objects, inanimate 
objects, anthropomorphism, zoomorphism

У статті проаналізовано персонажі-предмети і виведено  
основні закономірності перетворення предмету в персонаж.  
Метою дослідження є з’ясувати, як формуються персонажі 
на основі предметів, як відбувається запозичення атрибутів 
живого. Дослідження проводилось на основі предметів-пер-
сонажів анімаційних студій Disney, Pixar, Sony Pictures. 

Ключові слова: ілюстрація, персонажі, персонажі-предмети, 
неживі предмети, антропоморфізм, зооморфізм.

Ірина Кирич
 
Iryna Kyrych
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Багато письменників, сценаристів, кому-
нікують з аудиторією способом аналогій, 
притч, метафор. Це допомагає читачу 
краще зрозуміти ідею. Щоб розкрити 
сюжет, використовують не тільки людей 
і тварин, а й оживлюють неживі пред-
мети. Існує багато прикладів, де неживі 
предмети оживають. Найвідоміші з них 

“Тачки”, “Аладін”, “Красуня та чудовисько”,  
“Маленький сміливий тостер”, та багато 
інших, які включають не тільки муль-
тфільми, а й ігри, ілюстрації та рекламу. 

Оживлення предметів часто відбувається 
інтуїтивно, на це впливає ефект парейдолії. 
Парейдолія   — це сприйняття очевидних 
за значенням візерунків або впізнаваних 
образів, особливо облич, у випадковому 
розташуванні форм і ліній. [9] 

Це дуже добре видно у анімаційному 
фільмі «Мінлива хмарність часом фрика-
дельки 2», де кавун нагадує слона. Серед 
численних персонажів можна помітити, 
що вони дуже різні не тільки завдяки 
різним предметам в основі, а й різними 
способами оживлення.  Наприклад крім 
тварин, предмети нагадують людей, або 
інших істот. 

Іл. 2 Мінлива хмарінсть часом фрикадельки 2» Sony Pictures

«Сенс прекрасної анімації полягає в тому, 
що кожен персонаж на екрані здається 
живою істотою. Це може бути і тираноза-
вр, і собака, і настільна лампа. Якщо гляда-
чі відчувають навіть не рух, а намір, або ви-
словлення емоції – означає, що аніматор 
зробив свою роботу на відмінно.» [8]

Для персонажів-предметів, які не гово-
рять, мова тіла, рухи — це все. . Наприклад, 
в анімації «Аладдін» такими персонажа-
ми є мавпа Абу, і Килим. Для мавпи, яка 
не говорить людською мовою, мова 
тіла була ключовою у комунікації. Ожив-
лення килима та його комунікація були 
важчою задачею. Команді довелося 
персоніфікувати прямокутник і з’ясува-
ти спосіб комунікації без допомоги яв-
ного обличчя та кінцівок. Але при цьо-
му, проглядається позначення верхніх 
кутів бахроми як рук, а нижніх як ніг. [3]

Іл.3 «Алладін» Walt Disney Pictures

Кінцівки це ключовий атрибут, який за-
безпечує рух обєкту. Предмети, які не ма-
ють позначених кінцівок оживити досить 
важко. Це добре видно у відеорозповіді 
«Історії студії Pixar: Маккуїн не має рук».                        
У розповіді йдеться про процес створення 
однієї зі сцен, де машина мала показати 
карту. Складність полягала  в  тому  що        
у авто відсутні кінцівки. Були різні варінти, 
але жоден з них не підійшов. Аніматори 
після численних спроб дійшли до висновку, 
що карту можна описати словами. [2] 

на людські очі за виглядом: білок, зіниці, 
райдужка. Коли в кінці анімації Воллі втра-
тив особистість і став просто машиною, 
аніматори повернули «скляний погляд». [1] 

Іл. 5 «ВОЛЛ·І» Pixar

Майже у всіх згданих неживих пердметів 
було оживлено за допомогою запозичень. 
Вони бувають досить різними, у когось 
присутні очі та рот, у когось позначені 
тільки кінцівки. Деякі подібні на тварин,               
а деякі на людей чи інших живих істот. Ви-
никає питання: Які є способи оживлення 
предметів? Як відбувається перетворен-
ня предмету в персонаж?

Іл. 4 «Pixar studio stories: McQueen has no hands» Pixar

Можемо помітити, що в цьому прикладі 
відсутність кінцівок не завадила сприйня-
ти глядачам авто як персонаж. Крім рук 
та ніг є ряд інших запозичень. Це відбува-
ється для того, щоб зробити персонажа 
схожим на людину чи тварину, ця схожість 
забезпечує зрозумілість для глядача                 
та пробуджує емпатію.

Це помітно у анімаційному фільмі «Wall-E» 
студії Pixar. Головний герой цього муль-
тфільму - робот, який пресує сміття. Упро-
довж анімації можна чітко розрізнити дві 
фази, де він виступає як особа з людськи-
ми якостями і як бездушна машина. Цю різ-
ницю глядач відчуває дуже добре не тіль-
ки завдяки поведінці та рухам героя. Про 
це говорила Деніелл Фейнберг директорка 
«освітлення» цієї анімації в Pixar Animation 
Studios. «Його очі були найосновнішим ді-
ючим апаратом. У нього не було обличчя 
чи навіть нормального діалогу. Тож ані-
матори були цілком залежні від лінз, щоб 
показати його гру та емоції». [1] Коли вони 
почали ставити світло то побачили, що       
у персонажа утворюється неживий «скля-
ний погляд». Тому попрацювавши  з різ-
ними типами лінз, аніматори зробили для 
Воллі таку комбінацію лінз, яка подібна  
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Люди
Дуже часто запозичують риси людей. 
Антропоморфних персонажів можна 
поділити на такі групи:

Риси обличчя — наприклад вішалка 
на стіні з людським обличчям, але 
інші атрибути відсутні.

 

Мова тіла — наприклад килим не-
має ніяких атрибутів крім верти-
кального положення і вигинів.

Фігура і мова тіла — застосовують 
майже завжди до одягу та тканин. 

Кінцівки — лише руки або ноги
 

Мова тіла, фігура, риси обличчя. 
Є майже всі атрибути наприклад   
годинник і свічка.

Інколи можна помітити схожість 
персонажів на реальних людей, 
наприклад Робін Вільямс і Джин (з 
Аладін 1992).Таку подібність можна 
помітити і у антропоморфних пер-
сонажів-предметів., при цьому по-
дібності бувають не тільки фізичні. 
Тому за схожістю на людей антро-
поморфних персонажів-предметів 
можна поділити на такі групи:

Мають загальний прототип — це всі 
попередні персонажі, мають загаль-
ні характерні риси подібні до людей.

Фізична подібність — характеристи-
ки обличчя конкретної людини, на-
приклад ведучий Джей Лено і персо-
наж з"Тачки".

 
.

Атрибутна подібність — корона на ма-
шині і також фірменна марка робить 
авто королевою Англії Елизаветою II.

Професії — додаткові атрибути в су-
місництві з суттю самого предмета 
можуть позначати також професії.  

Національність — подібним способом 
позначають національності.
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Подібність завдяки харизмі. Крім 
фізичної схожості (зачіски) можем 
помітити характерне положення тіла       
і вираз обличчя.   

Символізм — Міхаель Шумахер — 
символ марки Фераррі.

Комбінований — це коли присутні ан-
тропоморфні риси і зооморфні атри-
бути одночасно. Прикладом може 
послужити миска пуншу із «Красуня 
та чудовисько 2» у якого тіло нагадує 
тварину.
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Тварини
Відносно того які атрибути запози-
чають персонажів-предметів можна 
поділити на такі групи:

Голова — це коли використовують 
лише характерні риси голови. На-
приклад персонажі з “Аліса у Ди-
вокраї”: півонія, китиця якої нагадує 
голову волохатого собаки. Кульба-
ба, яка нагадує гриву лева. 

Фігура та мова тіла — використову-
ють лише фігуру без позначень го-
лови. Наприклад персонаж з “Красу-
ня та чудовисько”: щітка і підставка 
для ніг це собака, а подушка це кіт. 

Морда і фігура — це більшість всіх 
інших зооморфних предметів, на-
приклад картопля, яка подібна до 
бегемота та інші.

Відносно того який образ утворю-
ють запозичені атрибути і предмет, 
зооморфні персонажі можна поді-
лити на такі групи:

Конкретний образ — образ нагадує 
відому, конкретну тварину за до-
помогою індивідуальних атрибутів, 
форми. Наприклад, масло-жаба.

Фантастичний — частково нагадує 
двох тварин. Наприклад, банани, по-
дібний на диьфінів і страусів.

 

Комбінований
Інколи важко індентифікувати до 
яких з перерахованих груп відно-
ситься той чи інший персонаж. До-
сить умовно позначені атрибути, які 
є як і у тварин так і у людей можна 
віднести до середньої групи. 
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Формування атрибутів
Запозичення біологічних і предмет-
них атрибутів від живих істот буває:

1. Незалежне — це коли атрибути 
розташовують незалежно від струк-
тури, складу предмету.

2. Часткове — це коли підібране 
конкретне місце для атрибуту, або 
кокретна частина з якої в подаль-
шому формується атрибут. Але при 
цьому додають деталі.наприклад      
у скрині отвір стає ротом, при цьому 
присутній язик. 

3. Залежне — це коли атрибути (бі-
олоічні та матеріальні) формуються     
з складових предмету повністю. 
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Склад
Персонажі-предмети з одного пред-
мету. В таких випадках предмет часто 
деформують, 

З кількох одинакових предметів
наприклад шимпанзе з креветок

З кількох різних предметів олівець      
і косинець
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Антропоморфізм
Досить часто автори, щоб оживити пред-
мет використовують спосіб антропомор-
фізму. Антропоморфізм — це надання 
предметам, тваринам, об’єктам неживої 
природи рис людини. [9] Цей спосіб, як 
було згадано раніше, дозволяє глядачам 
відчувати більшу емпатію до персонажів 
на основі тварин, предметів, оскільки їх 
поведінка, емоції стають зрозумілими та 
привабливими [4].Можна помітити кілька 
аспектів які характерні для цього способу.

Положення. 
Однією із характерних рис людини є вер-
тикальне положення тіла. Наприклад, чо-
тириногі тварини починають ходити на 
двох ногах. А предмети, в яких положення 
у стані спокою горизонтальне, набувають 
вертикального положення. Таке положен-
ня нагадує фігуру стоячої людини.  Гори-
зонтальні положення характерні більше 
для зооморфізму. Цей підйом предмета 
у вертикальне положення розуміємо як 
внутрішню енергію. Звичайно бувають                    
і винятки, коли горизонтальне положення 
предмету залишається, це залежить від 
його предметних функцій. Наприклад, мис-
ка для пуншу має антропоморфне лице, 
але її положення вертикальне, оскільки 
вона виконує свою предметну функцію.

Емоції. 
Це невід’ємна складова, яка забезпечує 
його як не просто хаотичну форму, а за-
ставляє відчути його як повноцінну особу,, 
побуджує емпатію, тому такий персонаж 
не залишиться без уваги. Часто персо-
нажа розробляють зразу включаючи усі 
емоції. Так краще зрозуміти не тільки як 
персонаж виглядає, а як рухається. Персо-
нажі-предмети передають емоції виразом 
обличчя, якщо воно в них є, або мовою 
тіла. Крім перерахованого є ще одна осо-
бливість. Можемо помітити, як в деяких 

випадках використовують змінні індиві-
дуальні характеристики предмету. Все, що 
притаманне предмету: зміна агрегатного 
стану, кольору, форми може відображати 
емоційний стан. Наприклад, у “Красуня та 
чудовисько 3: Чарівний світ Бель” віск пер-
сонажа - свічки, розтоплюється. Стікаючи 
вниз в районі обличчя він нагадує стан 
потіння людини у стресових ситуаціях. За-
палення свічок означає ідею та ентузіазм. 
Почервоніння металу, як вираз емоції на-
пруги і тд..

Іл. 50 «Красуня і чудовисько» Walt Disney Pictures

Типи тілобудови. 
Згідно з теорією Вільяма Герберта Шелдо-
на, за оцінюванням окремих компонентів, 
людей можна досить умовно поділити на 
три типи статур: 
1. перевага профільних частин над попе-
речними, більше підшкірної ваги у стегнах 
і плечах (ектоморфний);
2. м’язи розвинені більше, має широку 
грудну клітку і плечі (мезоморфний);
3.  худі, витягнуті кінцівки та обличчя, ви-
сокі, мускулатура розвинена не сильно 
(ендоморфний) [7]

Іл. 51 Granito diaz «Bodytypes»

Іл. 52 Product Detail. «Tall Red Taper Candle | Tabletop» 

Предмети також умовно можна поділити 
за конфігурацією на більші і менші, тонкі       
і грубі. Зазвичай шафа, чи інші більш об’єм-
ні речі сприймаються як більш громісткі 
персоонажі, водночас тонкі, такі як свічка, 
олівець, будуть сприйматись як худіші пер-
сонажі. Але може бути така класифікація     
і в межах групи з одного предмету. Напри-
клад, у мультфільмі “Красуня і чудовисько” 
Шафа — це оперна співачка. Наскільки при-
гадаємо оперних співаків, вони зазвичай 
мають широку, розвинену грудну клітку — це 
допомагає їм гучно співати.

Іл. 53 «Красуня і чудовисько» Walt Disney Pictures 

Іл. 54 Ed Reinke—AP/REX/Shutterstock.com  «Kathleen Battle»

Голова, риси обличчя. Глядач як соціаль-
на істота найчастіше на зображенні пер-
шим помічає обличчя. Навіть якщо голова               
в персонажа відсутня ми поглядом шукає-
мо головну точку. ЇЇ позначають по різному. 
Як попередньо було зазначено є 2 способи 
позначення. Перший спосіб залежить від 
того наскільки риси які сформовані з ча-
стин предмету подібні до людських.  Антро-

Агрегатний стан
Після перетворення предметів               
у персонаж змінюються агрегатний 
стан матеріалу.Зазвичай все м"якне 
незалежно від того наскільки ма-
теріал твердий в реальності.  Така 
пластичність забезпечує більшу ру-
хомість. Відносно цього персонажів 
можна поділити на такі групи:

1. Предмет м'якне повністю.

2. Предмет м'якне частково ( у пев-
ному місці найчастіше у районі рота)

3. Не змінюються. Найчастіше               
у більш реалістичних прикладах
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Фізична подібніть. Для того, щоб персо-
наж був правдоподібним, аніматори часто 
використовують образи реальних людей. 
Наприклад, Джинн у мультфільмі “Аладін” 
був змальований з актора, який його озву 
чував -  Роберт Вільямс Є цілий ряд інших 
персонажів, заснованих на реальних про-
тотипах. Серед них, як ми бачили раніше, 
трапляються і предмети. Наприклад, авто 
схоже на Дж. Кордена (Іл. 15, 16) та інші. 

Деякі джерела стверджують: щоб досягти 
подібності, головне дотримуватись індиві-
дуальних пропорцій. Про це говорило ба-
гато людей у відповідь на запитання: “Як 
досягти портретної подібності?” на плат-
формі Quora. Подібні думки можна зустрі-
ти і у інших джерелах. [8] Форма, напри-
клад очей, та їх колір є дуже важливою, 
але саме по собі може не забезпечувати 
подібності. Як було підмічено в одному         
з джерел, навіть коли людина надіває оку-
ляри, або у неї з’являються зморшки, чи 
втратить волосся, всерівно її впізнають 
за характерними пропорціями. [5] Викори-
стання цього способу можемо помітити у 
прикладі, де авто подібне на Дж. Корднеа 
за допомогою підборіддя, як характерної 
пропорційної риси. 

частини тіла вмонтовують безпосередньо 
в предмет є більш антропоморфний. Але 
можна помітити що це залежить від сти-
лів. Їх можна поділити за рівнями деталі-
зації. Інколи риси досить реалістичні, або 
мінімалістичні і включають в себе графічні 
елементи як крапка, лінія. Антропоморфізм 
другого способу залежить від того наскіль-
ки риси які сформовані з частин предмету 
подібні до людських. 

Підсилення суті. Попри прихильність ау-
диторії до антропоморфних персонажів та 
їх зрозумілість, антропоморфізм має свої 
мінуси. В одному із джерел йдеться про те, 
що антропоморфізм персонажів тварин 
може формувати хибне сприйняття пове-
дінки тварин в реальному житті. [6] Якщо 
розглянути всі антропоморфні персонажі 
можна помітити що вони різняться мірою 
схожості на людину. Формування схожості 
може бути за допомогою найперше або 
форми тіла або рис людини враховуючи 
поведінку крім цього також може бути за-
позичені інші атрибути такі як взаємодія 
з середовищем, середовище, ішні пред-
мети окуляри одяг і тд. Чим більше цих 
складових тим менше предмет чи твари-
на впізнаються. Тому антропоморфізм чи 
(зооморфізм) може спричинити втрату 
ідентичності предмету. 

Висновки
Коли перед ілюстратором постає завдання 
сформувати персонаж з предмету, найпер-
ший крок, його оживити. З численних при-
кладів студій Disney, Pixar, та Sony Pictures 
можна помітити, що оживлення передмету 
відбувається за рахунок руху, і запозичень 
атрибутів живих істот. Можна нарахувати 
три таких способи: антропоморфізм, зоо-
морфізм та змішаний образ (включає оби-
два). Відносно того як сформновані атрибу-
ти, можна подіти на три напрямки: залежні 
від структури предмету, залежні часково (з 
доповненнями) і незалежно від структури.
Можна помітити, що більша міра запо-
зичень нівелює суть предмету, він стає 
схожим на істоту з якої автор запозичує 
атрибути. Тому можна дійти до висновку,          
що у випадках, коли суть предмету в пер-
сонажі є важливою, то найкращим спо-
собом, буде менша кількість запозичень            
і навпаки.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ФОБІЙ ЯК МЕТОД 
ПЕРЕДАЧІ ХАРАКТЕРУ ПЕРСОНАЖІВ

Яна Крикун

Анотація: У дослідженні розглянуто різницю між поняттями фобії 
та страху, використання їх для створення моторошних 
ілюстрацій та зокрема в ілюстрації персонажа. На ос-
нові аналізу робіт сучасних ілюстраторів виявлено та 
категоризовано способи візуалізації фобій. Проведено 
аналіз поширеності способів візуалізації серед ілюстра-
торів. Виявлено, яким чином способи візуалізації фобій 
можуть застосовуватись в передачі характеру персона-
жа. Результати дослідження впроваджено в артбуці на 
тему нічних кошмарів.

Ключові слова: візуалізація фобій, моторошна ілюстрація, характер ілю-
строваного персонажа, страх.

VISUALIZATION OF PHOBIAS AS 
A METHOD IN CHARACTER DESIGN

Yana Krykun

Annotation: The study considers the difference between the concepts 
of phobia and fear, their use to create spooky illustrations 
and in particular in the illustrated character design. Based 
on the analysis of the works of modern illustrators, ways of 
visualizing phobias have been identified and categorized. 
The analysis of the prevalence of visualization methods 
among illustrators is carried out. It is revealed how methods 
of phobia visualization can be used to convey the character. 
The results of the study are implemented in an artbook on 
the topic of nightmares.

Key words: visualization of phobias, scary illustration, illustrated 
character design, fear.
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ЯК НАЛЯКАТИ ГЛЯДАЧА?

Всі ми чогось боїмося. І це нормально. Психологи 
характеризують страх як негативно забарвлену 
емоцію, а люди без психологічної освіти — як не-
приємну та небажану. Та попри свій страх, люди 
все рівно люблять дивитись фільми жахів, грати 
в комп’ютерні ігри в жанрі горор, розказувати 
і слухати страшні історії, розглядати моторош-
ні ілюстрації. Багато дослідників вважає, що це 
пов’язано з тим, що за відсутності об’єктивно не-
безпечної ситуації людям подобається спосте-
рігати за своїми страхами з безпечної відстані. 
Також глядачам подобаються гострі відчуття, які 
виникають, коли вони дивляться на щось страш-
не, і які вони не змогли би відтворити в реально-
му житті, а також полегшення від усвідомлення, 
що все це відбувається не по‑справжньому. Тому 
жанр жахів був і залишається популярним [7].

Загалом, є багато способів створити страшну кар‑
тин ку. Вони постійно змінюються, оскільки зміню-
ються межі знань та досвіду людини. Якщо первіс-
ні та древні люди створювали міфічних монстрів, 
щоб пояснити для самих себе природу навколиш-
нього середовища, то з приходом нових вірувань 
ці образи витіснялися або замінювались на інші 
[5]. А з розширенням меж світогляду, меж інте-
лектуального та зрозумілого монструозні образи 
поступово або втрачалися в часі, або переставали 
сприйматись страшними. Те, що колись лякало 
древню людину, вже не видавалося страшним чи-
тачам готичних романів, а різні вампіри та приви-
ди з тих же романів вже не налякають сучасного 
споживача контенту [3; 4]. Саме тому художники, 
письменники, творці ігор, аніматори постійно зму-
шені розширювати своє розуміння страшного, шу-
каючи нові способи налякати свого глядача. В наш 
час великою популярністю користується феномен 
моторошної долини, а також образи, що стоять 
на межі страху та огиди. Проте це не значить, що 
ілюстратори не можуть користуватись й іншими 
методами залякування, або навіть комбінувати їх.

Одним зі способів зробити картинку страшною 
є візуалізація фобій. Фобія відрізняється від про-
стого страху. Страх є базовою та необхідною емо‑
цією: він проявляється в небезпечних  ситуаціях, 
допомагає з ними впоратись, і минає, коли загро-
за зникає. Фобія ж є нав’язливим, суб’єктивним 
і необґрунтованим страхом, пов’язаним з кон-
кретними предметами, ситуаціями чи середови-
щами. Емоційна реакція у людини з фобією буде 
значно більшою, ніж звичайний страх, і не зникне 
разом зі зникненням загрози [1; 3].

Використання фобій в ілюстрації на перший по-
гляд видається зрозумілішим та легшим. Достат-
ньо просто додати павуків чи змій, і ілюстрація 
вже налякає арахнофобів та офідіофобів. Та з іншої 
сторони, можливо, вона налякає лише їх. Деякі 
прихильники ефекту моторошної долини ствер-
джують, що він більш універсальний для лякання 
глядача, ніж фобії. Таким чином, фобії в ілюстрації 
інструмент точковий і може використовуватись, 
коли ілюстратор знає свою аудиторію, а отже ро-
зуміє, на які страхи можна натиснути [2].

Метод візуалізації фобій в дослідженнях на тему 
страшного, моторошного не відокремлюється 
від поняття просто страшного і не досліджував-
ся окремо. Лише кілька ілюстраторів згадують 
його в своїх інтерв’ю або статтях, коли говорять 
про методи налякати за допомогою ілюстрації. 
Проте і вони або підсвідомо апелюють до влас-
них страхів, виходячи з того, що лякає їх самих, 
або використовують найпоширеніші і найвідомі-
ші фобії. Багато ілюстраторів візуалізуючи фобію, 
використовують її лише як тему для своєї ілю-
страції, проте не як засіб [6].

Для того, щоб визначити, як візуалізації фобій мо-
жуть використовуватись, як спосіб  передачі характе-
ру персонажа, потрібно було почати з розуміння, як 
саме художники та ілюстратори зображають фобії.

СПОСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ФОБІЙ

Під час відбору ілюстрацій для дослідження 
було виявлено лише один проект, в якому ілю-
стратор, Джон Вассос, для зображення фобій 
консультувався з психологом. Цього було зама-
ло для глибокого дослідження, тому критерії 
відбору ілюстрацій для аналізу були розширені. 
Для відбору було переглянуто усі проекти на 
сайті Behance, з позначкою «фобія» українською 
та англійською мовами. Було два важливих кри-
терії для відбору. Перший: у вибірку потрапили 
роботи людей, які позиціонують себе ілюстра-
торами або художниками. Другий: художники 
виконували ілюстрації спеціально як зображен-
ня фобій і зазначали, що це зображення певної 
фобії. За тими ж принципами було відібрано 
кілька ілюстрацій різних художників та ілюстра-
торів з ресурсу DeviantArt, а також ілюстрато-
рів Шона Косса, який створив серію зображень 
фобій, та Метью Рейнгарта, який створив поп‑ап 
книгу, присвячену фобіям. Загалом для дослі-
дження було відібрано 245 ілю страцій до 115 
фобій. Майже всі  ілюстратори сучасні, окрім 
Джона Вассоса, американського промислово-
го дизайнера та ілюстратора минулого століт-
тя. Серед інших ілюстраторів є представники 
Європи (України, Білорусі, Швеції, Франції, Спо-
лученого Королівства, Італії, Іспанії, Угорщини, 
Словаччини), Азії (Туреччини, Індії, Тайланду, 
Тайвані, Сінгапуру, Філіппін, Південної Кореї), 
Океанії (Нової Зеландії, Індонезії,), Північної 
Америки (США), Південної Америки (Бразилії), 
Африки (Єгипту, Південної Африки), Шрі Ланки.

Кожна з відібраних ілюстрацій розглядалася 
у по рівнянні з визначенням фобії, яку вона ві-
зуалізує. Наприклад, якщо ілюстратор ствер-
джує, що намалював образ клаустрафобії, то 
ілюстрація порівнювалася з визначенням тер-
міну «клаустрафобія» і, використовуючи метод 
дедукції, потрібно було зрозуміти, в чому саме 
відображена фобія.

Дослідження абстрагується від стилістики різних 
авторів та формальних характеристик ілюстрацій, 
концентруючись на тому, яким чином ілюстратор 
кодує визначення конкретної фобії в своїй ілю-
страції та структуруючи отриману інформацію 
в способи візуалізації фобій.

Перед початком дослідження усі ілюстрації були 
поділені на групи за психологічною класифікаці-
єю фобій: фобії конкретних предметів; фобії кон-
кретннх ситуацій; фобії тварин; фобії середовищ; 
фобії хвороб, лікування та медичних маніпуляцій.

Така класифікація допомогла надалі структурува-
ти отриману інформацію та сформулювати спо-
соби візуалізації фобій.

На основі порівняльного аналізу опису фобій та 
ілюстрацій із зображенням цих самих фобій от-
римано двадцять два способи візуалізації фобій. 
Способи в свою чергу можна поділити на групи:

1. Об’єктне зображення фобічного предмета: 
способи фокусуються на візуальній переда-
чі фобічного предмету.

2. Дія фобічного предмета: яким чином фобіч-
ний предмет впливає на персонажа.

3. Реакція персонажа на зустріч з фобічним 
об’єктом та на його дії.

4. Показ контексту зустрічі з фобією. Ця група 
способів візуалізації допомагає розкрити 
обставини, в яких персонаж може зустрі-
тись з фобією, або показати процес взає-
модії фобічного предмету з персонажем та 
навпаки. Також ці способи відповідають на 
питання «що може статися, якщо персонаж 
контактуватиме з фобічним предметом?».
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Об’єктне зображення фобії:

1.	 Буквальне	зображення	фобічного	предме
ту.	Найперше і найочевидніше рішення для 
візуалізації фобій — показати їх букваль-
но. Наприклад, якщо ілюстратор візуалізо-
вує арахнофобію — страх павуків, то в ілю-
страції обов’язково будуть присутні павуки 
(іл. 1). Якщо ілюстратор зображує ейзотро-
пофобію — страх дзеркал, то обов’язково 
намалює дзеркала. Цей спосіб може засто-
совуватись як самостійно, так і в комбінації 
з іншими способами. В першому випадку 
предмети зображуються майже реалістич-
но і можуть справити жахаюче враження 
лише на тих глядачів, які самі страждають 
від зображеної фобії. У випадку поєднання 
буквального зображення страшного пред-
мету з іншими способами візуалізації, пред-
мет стає більш загрозливим та моторошним.

2.	 Фобічний	предмет	зображений	через	пря
му	асоціацію.	Щоб не показувати просто 
предмет фобії, ілюстратор шукає асоціації 
до фобічного предмету. Наприклад, щоб 
показати карнофобію — страх м’яса, Скай 
Боллют малює не просто шматок м’яса, 
а показує гамбургер, частиною якого стали 
руки (іл. 2.1). А Ситтине Ратапорнкул, зо-
бражуючи цю ж фобію, малює гуманоїдну 
свиню в одязі м’ясника, що мимоволі може 
наштовхнути на моторошну думку, що лю-
ди зі свинями помінялись ролями (іл. 2.2).

3.	 Фобічний	предмет	зображений	гіперболі
зовано.	Замість того, щоб намалювати фо‑
бічний предмет реалістично, ілюстратор 
може цей предмет, або його частини, збіль-
шити або зменшити в розмірі, або показати 
велику кількість цих предметів. Наприклад, 
замість того, щоб намалювати кілька крапе-
ль крові з носа персонажа з епістаксіофобі-
єю (страхом кровотечі з носа), Лі Янг малює 
цілий фонтан крові з носа, збільшуючи сам 
фобічний об’єкт (іл. 3.1). А Шон Косс, візуа-
лізовуючи трипанофобію — страх ін’єкцій, 
показав персонажа, з якого одночасно сти-
рчать вісім шприців (іл. 3.2). Цей ілюстратор 
збільшує кількість страшних предметів.

4.	 Зображення	фобії	через	метафору	до	фо
бічного	предмету.	В цьому  способі ілю‑
стра тор переносить ознаки  одного пред-
мета на інший. Можливе як перене сення 
ознак фобічного предмету на будь‑який 
нестрашний об’єкт, так і перенесення оз-
нак будь‑якого нестрашного предмету на 
фобічний. Ханна Перрі, показуючи демен-
тофобію — страх втратити розум, порівнює 
божевілля з в’язницею у власній голові, пе-
реносячи ознаки в’язниці, на голову, сим-
вол розуму (іл. 4.1). Також можливе вико-
ристання порівняння двох предметів та 
ілюстрування фразеологізмів, пов’язаних 
з фобічним предметом. Наприклад, в ілю-
страції сомніфобії — страху сну, ілюстра-
тор використовує вислів «вставити сірники 
в очі», який вживають, коли говорять про 
намагання людини не заснути (іл. 4.2).

5.	 Зображення	фобічного	предмету	або	си
ту	ації	через	гіперболізацію	асоціації	до	
фо	біч	ного	предмету.	В такому випадку 
гіперболізується не сам фобічний пред-
мет, а асоціація до нього. Наприклад, ілю-
страція дромофобії — страху перетинати 
вулицю, окрім зображення самої вулиці 
доповнюється асоціацією — автомобілями, 
які їдуть на персонажа. В ілюстрації асоціа-
ція зображена гіперболізовано: автомобілі 
значно більші за людину (іл. 5).

6.	 Зображення	страшної	ситуації	через	до
да	вання	уявних	перешкод,	що	не	мають	
прямого	зв’язку	з	фобічним	предметом.	
Наприклад, щоб візуалізувати агорафобію, 
ілюстратор показує абстрактного монстра, 
який чатує на персонажа за дверима (іл. 6). 
При агорафобії людина боїться не монст‑
рів, а вийти з дому або бути в публічних 
місцях. В ілюстрації цей страх стає уявною 
перешкодою на виході з будинку.

7.	 Зображення	фобічного	 предмета	 через	
додавання	невластивих	йому	небезпечних	
атрибутів.	Принцип схожий на попередній, 
тільки тепер буквальне або асоціативне зо‑
браження фобії доповнюється новими де-
талями, які не мають прямого стосунку до 
фобії, але є небезпечними. Наприклад, зо-
бражуючи автоматофобію — страх ляльок, 
ілюстраторка малює ляльку Барбі, але ок-
рім цього буквального зображення фобії дає 
в руку ляльці закривавлений ніж. Людина 
з автоматофобією боїться конкретно ляльок, 
незалежно від того мають вони ножі чи ні, 
адже суть фобії не в цьому. Проте додавання 
небезпечного предмету робить ілюстрацію 
страшною для ширшого кола глядачів (іл. 7).

Іл. 1. Ксенія Анске, ілюстрація арахнофобії

Іл. 2.1. Скай Боллют, ілюстрація карнофобії

Іл. 2.2. Ситтине Ратапорнкул, ілюстрація карнофобії

Іл. 3.1. Лі Янг, ілюстрація епістаксіофобії

Іл. 3.2. Шон Косс, ілюстрація трипанофобії

Іл. 4.1. Ханна Перрі, ілюстрація дементофобії

Іл. 4.2. Мух Еггі Дармаван, ілюстрація сомніфобії

Іл. 5. Джон Вассос, ілюстрація дромофобії

Іл. 6. Автор з ніком kcgarza on DeviantArt, ілюстрація агорафобії

Іл. 7. Александра Крон, ілюстрація автоматофобіїІл. 1 Іл. 2.2 Іл. 4.2Іл. 2.1 Іл. 3.1 Іл. 5

Іл. 4.1 Іл. 6

Іл. 7

Іл. 3.2
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8.	 Зображення	натяку,	що	фобічний	предмет	
знаходиться	поруч,	але	за	межами	ілю
страції.	Таким натяком може стати тінь, ві-
дображення в дзеркальній поверхні, сліди 
перебування персонажа поруч. Проте сам 
фобічний предмет на ілюстрації не показу-
ється. Наприклад, зображуючи страх пта-
хів , ілюстратор малює тінь від птаха, яка 
падає на перелякане обличчя персонажки. 
Цікавий спосіб візуалізації фобії, адже не-
відомість підсилює страх (іл. 8).

9.	 Абстрактне	зображення	фобії.	В цьому 
випадку ілюстратор абстрактно зображає 
відчуття від фобії (іл. 9). Може доповнюва-
тись елементами буквального або асоціа-
тивного зображення фобії. До цього спосо-
бу відноситься також використання тексту.

Дія фобічного предмету:

10.	 Фобічний	предмет	атакує	персонажа	ззов
ні.	В цьому способі фобічний предмет пока-
зується з позиції, яку можна сприйняти як 
напад, або готування до нападу на персо-
нажа. Наприклад, показуючи арахнофобію, 
ілюстратор зображує велетенського павука, 
що женеться за персонажем (іл. 10). Фобіч-
ний предмет може бути показаний і через 
асоціацію, в такому випадку асоціація ата-
куватиме персонажа.

11.	 Фобічний	предмет	атакує	персонажа	зсе
редини.	 Спосіб схожий на попередній, 
проте в цьому випадку фобічний предмет 
атакує персонажа зсередини. Часто це по-
казують як намагання фобічного предме-
ту вирватись з тіла персонажа. Наприклад, 
в ілюстрації страху метеликів — лепідоп-
терофобії, ілюстраторка показує як з рота 
персонажа вилітають ці комахи (іл. 11).

12.	 Фобічний	предмет	оточує	персонажа.	В 
та кому випадку предмет або асоціація до 
нього знаходиться поруч чи навколо персо-
нажа, проте не обов’язково спостерігаються 
якісь прямі загрозливі дії проти персонажа. 
Наприклад, в ілюстрації талласофобії, стра-
ху глибини, персонаж поміщається в від-
криту водойму. Це гіпотетично небезпечна 
ситуація, персонаж може втонути. Проте 
сама по собі вода не атакує персонажа. Або 
в ілюстрації скопофобії, страху привертати 
до себе увагу, персонаж оточений безліч-
чю очей, символьного зображення погляду. 
В цьому випадку очі також не погрожують 
персонажу прямо, проте в контексті фобії 
можуть сприйматися небезпечними (іл. 12).

13.	 Фобічний	предмет	стає	частиною	тіла	пер
сонажа.	В цьому способі фобічний предмет, 
або асоціація до нього частково чи повністю 
зливаються з тілом персонажа, можуть ви-
ростати з нього, або утворюватись на ньо-
му. Наприклад, ілюструючи трипофобію, 

страх скупчень отворів, ілюстратор Дзюн-
дзі Іто розміщує ці отвори на тілі персона-
жа (іл. 13.1). Або ілюструючи канцерфобію, 
страх захворіти на рак, Брендон Ловінг зо-
бражує велетенську пухлину, що як ряту-
вальне коло оперізує персонажа. В другому 
випадку використання цього способу ще 
й буквально передає суть фобії, коли лю-
дина боїться, що пухлина стане частиною її 
тіла (іл. 13.2).

Реакція персонажа:

14.	 Персонаж	тікає	від	фобічного	предмету.	
Тут персонажеві не обов’язково бігти, він 
може просто йти, чи будь‑яким іншим спо-
собом рухатись в протилежну від фобічно-
го предмету сторону. Наприклад, персо-
нажа з айхмофобією атакують різні гострі 
предмети, тому персонаж намагається від 
них утікти (іл. 14).

15.	 Персонаж	бореться	з	фобічним	предме
том.	В такому випадку персонаж може як 
символічно, так і буквально протистояти 
втіленню свого страху. Наприклад, персо-
наж зі скопофобією на ілюстрації Юко Ші-
мізу щіткою підмітає купу очей, що оточу-
ють його (іл. 15). Або на іншій ілюстрації, де 
хаетофобія, страх волосся, метафорично 
показаний в образі волосяної змії, персо-
наж, на противагу їй, зображений заклина-
телем змій з флейтою.

16.	 Персонаж	завмер.	В такому випадку персо-
наж ані тікає, ані бореться зі своєю фобією, 
він може ухилятись, закриватись від неї, чи 
просто спостерігати за нею, або потерпа-
ти від неї, також може зовсім не помічати 
фобічний предмет. Наприклад, на ілюстра-
ції ботанофобії Ская Боллюта, персонаж не 
здатен боротись або втікти від свого стаху 
рослин, бо персонаж — рибка в пакеті води 
серед кактусів (іл. 16).

Іл. 8. Universal Pictures, постер до фільму «Птахи», 1963

Іл. 9. Гулін Меше, ілюстрація скоптофобії

Іл. 10. Бруно Пол, ілюстрація арахнофобії

Іл. 11. Рейчел Санден, ілюстрація лепідоптерофобії

Іл. 12. Челсі Чарльз, ілюстрація скопофобії

Іл. 13.1. Дзюндзі Іто, ілюстрація трипофобії

Іл. 13.2. Брендон Ловінг, ілюстрація канцерфобії

Іл. 14. Джон A. Браун, ілюстрація айхмофобії

Іл. 15. Юко Шімізу, ілюстрація скопофобії

Іл. 16. Скай Боллют, ілюстрація ботанофобії

Іл. 17. Метью Ренгарт, ілюстрація дентофобії

Іл. 8

Іл. 10

Іл. 14

Іл. 16

Іл. 12

Іл. 13.2

Іл. 13.1

Іл. 15

Іл. 17

Іл. 9

Іл. 11
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17.	 Персонаж	сам	є	втіленням	фобії.	Персонаж 
ані боїться, ані втікає, ані бореться з фобією, 
бо є її втіленням. Такий персонаж може вза-
ємодіяти з іншими персонажами ілюстрації 
(якщо вони є), лякаючи їх, погрожуючи їм. 
Часто, коли на ілюстра ції присутній виключ-
но персонаж, який є втіленням фобії, такий 
персонаж дивитиметься на глядача, мета-
форично роблячи його учасником ілюстрації. 
Наприклад, персонажем ілюстрації про ден-
тофобію, страху стоматологічних процедур, 
є стоматолог. Він ніби йде в сторону глядача, 
який отримує роль пацієнта.

18.	 Зображення	без	персонажа.	В абстрактних, 
типографічних ілюстраціях та в деяких бу-
квальних зображеннях фобій немає персо‑
нажів, яких можна було б розглянути як вті-
лення фобії, або потерпаючих від фобії.

Контекст зустрічі з фобією:

19.	 Зображення	ситуації,	в	якій	персонаж	гіпо
тетично	може	стикнутись	зі	своєю	фобією,	
але	ще	не	стикнувся,	або	отот	стикнеть
ся.	В цьому випадку може зображуватись 
ситуація до того, як персонаж стикнеться 
з фобією, персонаж може бачити збоку чи 
здалеку обставини, в яких його чекає зу-
стріч з фобічним предметом, тому уникати-
ме цих обставин. Або персонаж може бути 
в ситуації, коли він вже взаємодіє з фобіч-
ним предметом, але наслідків такої взаємо-
дії поки що не спостерігається. Наприклад, 
в ілюстрації агорафобії через вікно видно 
страшний для персонажа зовнішній світ, але 
сам персонаж в цей момент знаходиться 
в безпеці всередині будинку (іл. 19).

20.	 Зображення	 логічних	 наслідків	 зустрі
чі	 з	фобічним	предметом.	Відповідаючи 
на запитання «що станеться від контакту 
з фобією», цей спосіб показує повністю ло-
гічні наслідки такого контакту. Такі наслідки, 

якими б їх описала людина, яка не страждає 
від певної фобії. Наприклад, для персонажа 
з апіфобією, страхом бджіл, логічним нас‑
лідком зустрічі з його фобією буде напад, 
укуси бджіл, або взагалі нічого не станеться.

21.	 Зображення	нелогічних,	фантастичних	або	
перебільшених	наслідків	зустрічі	з	фобіч
ним	предметом.	Навідміну від попередньо-
го пункту, ці наслідки подібні до тих, якими 
їх бачить людина з фобією. Утоплення в ме-
дові, яке показане на ілюстрації, виглядає 
більш неймовірним, ніж укуси бджіл (іл. 21).

22.	 Ламання	четвертої	стіни.	В такому випадку 
глядач сам ніби виступає персонажем ілю-
страції. Наприклад, глядач ніби сам опиня‑
ється на даху хмарочоса (іл. 22.1) або на 
сцені перед публікою (іл. 22.2).

ЧАСТОТА ВИКОРИСТАННЯ СПОСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ФОБІЙ

Спочатку порівнювалась кількість використання 
кожного зі способів візуалізації відносно загаль-
ної кількості ілюстрацій. Це дало змогу визначи-
ти, наскільки загалом серед ілюстраторів поши-
рені ті чи інші способи візуалізації фобій.

Застосувавши правило «25% 50% 25%», де по25% 
займатимуть способи, які показують найвищу та 
найменшу частоту використання ілюстраторами, 
а 50% — способи з середнім значенням викори-
стання, отримано найпоширеніші та найменш 
використовувані способи візуалізації.

Описуючи найпоширеніший «портрет» фобії в 
ілюстрації, можна побачити досить реалістичне 
зображення: фобічний предмет зображується бу-
квально або через пряму асоціацію, знаходиться 
поруч з персонажем і може ззовні атакувати йо-
го, персонаж не тікає і не відбивається, а просто 
замирає (досить поширена реакція у стресових 
ситуаціях, зокрема на страх), а от для зображен-
ня наслідків фобії більш характерно показ фан-
тастичних, перебільшених наслідків фобій, ніби 
взятих з уяви людини, що страждає від фобії.

Характеризуючи найменш поширений «портрет» 
фобії, отримано такий опис: фобічний предмет не 
показується прямо, на ілюстрації, замість цього 
зображується натяк, що він десь поруч, персонаж 
тікає від фобічного предмету.

Це корелюється з тим, що фобії, пов’язані з кон-
кретними, фізично відчутними об’єктами, в пер-
шу чергу асоціюються саме з цими об’єктами, і 
простіше зобразити їх буквально. Тоді як фобії, 
пов’язані з чимось абстрактним, на кшталт си-
туацій чи середовищ, потребують вираження в 
асоціаціях та метафорах.

Під час збору ілюстрацій для дослідження було 
помічено, що відрізняється кількість ілюстрацій 
в категоріях фобій (фобії конкретних предметів, 
фобії конкретних ситуацій, фобії тварин, фобії се-
редовищ, фобії хвороб та лікування). Намагання 

вирівняти кількість ілюстрацій в категоріях через 
збільшення загальної кількості ілюстрацій для 
дослідження суттєво не вплинуло на різницю між 
категоріями, тому також можна зробити висно-
вок, що одні фобії ілюструють частіше за інші. 
Вкінці найбільше ілюстрацій, 84, було в категорії 
фобій конкретних предметів, трохи менше, 70, — 
в категорії фобій конкретних ситуацій. Ще менше, 
39, було ілюстрацій фобій середовищ, а в кате-
горії фобій тварин — 35. Найменше проілюстро-
вано фобій хвороб та медичних процедур — 17.

Окрім того примітно й те, що всередині кожної 
групи способів візуалізації є більш та менш поши-
рені способи. Для об’єктних способів візуалізації 
найбільш поширеним є буквальне зображення 
фобічного предмету, а найменш поширеним — 
натяк на фобічний предмет. Для групи спосо-
бів, що характеризують дію фобічного предмету, 
найбільш поширеним виявився спосіб показати, 
що фобічний предмет оточує персонажа, а най-
менш — як фобічний предмет стає частиною тіла 
персонажа. В групі способів, які характеризують 
реакцію персонажа у взаємодії з фобією, най-
більш поширеним виявилось зображення пер-
сонажа, який завмер або не помічає фобічний 
предмет, а найменш поширеним — де персонаж 
сам є втіленням фобії. І для групи, яка характери-
зує контекст зустрічі з фобією, найбільш пошире-
ним є зображення нелогічних наслідків зустрічі 
з фобією, а найменш поширеним — ламання чет-
вертої стіни.

Дехто з ілюстраторів створював цілі серії робіт 
про різні фобії, інші — лише кілька. Ілюстратори, 
які створювали серії ілюстрацій фобій могли ви-
користовувати від 8 до 16 способів, в основному, 
найбільше використав Шон Косс — 20 способів, 
проте ніхто не використовував усі. На прикладі 
серій ілюстрацій помітно, що у кожного ілюстра-
тора був набір з п’яти‑семи улюблених способів 
візуалізації, фобічні предмети від одної до другої 
ілюстрації діяли однаково, а персонажі однаково 
на них реагували.

Іл. 19. Розі Малезер, Agoraphobics’ Internal and External Struggle

Іл. 21. Фай Лю Фей, ілюстрація епіфобії

Іл. 22.1. Метью Ренгарт, ілюстрація акрофобії

Іл. 22.2. Метью Ренгарт, ілюстрація глософобії

Іл. 19

Іл. 22.1

Іл. 21

Іл. 22.2
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ СПОСОБІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 
ФОБІЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ХАРАКТЕРУ ПЕРСОНАЖА

До того як почати використовувати візуалізації 
фобій для передачі характеру персонажа, потріб-
но розписати передісторію персонажа. І почати 
необхідно з питання «персонаж лякає чи лякаєть-
ся сам?». Відповідь на це питання визначатиме 
як саме в передісторію вписуватиметься фобія 
та доступні способи її візуалізації.

Якщо персонаж показується через фобію сере-
довища, то скоріш за все ілюстратор працюва-
тиме з асоціативними способами та способами, 
що передають ситуацію та реакцію персонажа. 
Якщо персонаж показується через фобію чогось 
фізично відчутного, то і способи візуалізації ілю-
стратор скоріш за все обиратиме ті, які пов’язані 
з об’єктною візуалізацією.

Якщо є необхідність створити більш оригінальну 
ілюстрацію, чи персонажа, варто використову-
вати способи візуалізацій, які менше поширені 
в категорії обраної фобії. Для зображення більш 
стереотипного персонажа варто використовува-
ти більш поширені способи візуалізації, як зага-
лом, так і в обраній категорії фобій.

Форма, силует та деталі персонажа

Для передачі характеру персонажа, який чого сь 
боїться, способи буквального зображення фобі‑
чного предмету, зображення через асоціацію та 
метафору, додавання уявних перешкод або не‑
безпечних атрибутів працюватимуть в парі з та-
кими способами: фобічний предмет оточує пер-
сонажа, фобічний предмет атакує персонажа 
ззовні або зсередини. Це пов’язано з реальним 
характером взаємодії людини, що страждає від 
фобії, з фобічним предметом. В таких випадках 
фобічний предмет майже ніколи не стає части-
ною тіла персонажа, а якщо це й відбувається, то 

це буде пов’язано з фобіями хвороб. Тоді момент, 
коли фобічний предмет стає частиною тіла пер-
сонажа, більше схожий на атакування персона-
жа ззовні або зсередини, і супроводжується від-
повідною емоційною реакцією жаху персонажа.

Для передачі характеру страшного персонажа 
фобічний предмет ставатиме частиною його ті-
ла в тому випадку, якщо персонаж сам не є цим 
фобічним предметом. Тобто, якщо потрібно на 
прикладі людини показати арахнофобію, можна 
зобразити персонажа мутанта — напівлюдину, 
напівпавука. Якщо ж персонаж від початку є ро-
зумним павуком, зміни не потрібні. Також фобічні 
предмети можуть ставати атрибутами, які супро-
воджують образ персонажа, але не стають його 
частиною. Наприклад, людина на ілюстрації мо-
же тримати в долоні павука, погрожуючи його 
кинути на когось іншого.

Також для розкриття характеру страшного персо-
нажа добре працюватиме спосіб додавання не-
безпечних атрибутів до фобічного предмета, ад-
же ці атрибути можуть доповнювати його образ 
деталями. Для розкриття характеру персонажа 
з фобією чи страхом, цей спосіб може викорис-
товуватись як доповнення до інших об’єктних 
способів візуалізації фобії цього персонажа.

Спосіб, який показує фобічний предмет через на-
тяк, що той знаходиться поруч, але не на ілюстра-
ції, складно застосувати для передачі характе ру 
страшного персонажа. Для цього силует персо-
нажа повинен бути впізнаваним. Проте його мож-
на використати для передачі характеру персона-
жа, який боїться, використовуючи способи, що 
показують реакцію персонажа.

Способи гіперболізації фобічного предмету або 
асоціації до нього застосовуються як додаткові до 
інших способів візуалізації, щоб підсилити вражен-
ня від персонажа чи ситуації, в якій він опинився.

Емоції персонажа

Для показу емоцій персонажа можна використо-
вувати способи візуалізації з групи «реакція пер-
сонажа». Відповідно, персонаж, який має певну 
фобію чи чогось боїться, буде реагувати одним 
з трьох способів: тікатиме від фобічного предме-
ту, або боротиметься з ним, або заклякне чи не 
помічатиме фобічний предмет. Персонаж, який 
за сюжетом повинен лякати, не показуватиме 
страху, бо сам буде втіленням фобії.

Ситуація взаємодії

Спосіб, де показується ситуація, в якій персонаж 
може стикнутись з фобією, а також показ логіч-
них чи нелогічних наслідків зустрічі з нею, чи спо-
сіб, в якому до фобічного предмету додаються 
уявні перешкоди не стосується напряму дизайну 
персонажа, але побічно може розкривати його 
характер, якщо поєднати його зі способами, що 
демонструють емоції персонажа.

ВИСНОВКИ

Візуалізація фобій не є найпоширенішою темою 
серед ілюстраторів, а ще менше з них викорис‑
товують її як інструмент. В моторошній ілюстра‑
ції найчастіше послуговуються добре знайомими 
прийомами: монстрами та кривавими сценами, 
а останнім часом — ще й популярною «моторош‑
ною долиною». Фобії в багатьох ілюстраціях ви-
користовуються, ніби звичайні страхи. Фобічні 
предмети в таких ілюстраціях зображені буква‑
льно, адже вони й так об’єктивно страшні. Але 
оскільки в психології та філософії фобія класи-
фікується окремо від страху, є сенс робити те 
ж саме і в ілюстрації.

В результаті дослідження запропоновано прин-
ципи, за якими способи візуалізації фобій і самі 
фобії можна застосувати для передачі характеру 
персонажа. Проте їх можна викорис товувати не 
лише в дизайні персонажа, а і при ілюструванні ін-
ших тем. Через те, що лише 5 із 22 способів пов’я-
зані з реакцією персонажа на фобічний предмет, 
а два — напряму можуть стосуватись його зовніш-
нього вигляду, інші способи візуалізації можна 
використовувати для ілюстрування середовищ та 
ситуацій. Тому способи візуалізації фобій можуть 
вважатись цінним методом в ілюструванні.
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Механіки настільних ігор в дизайні дитячих 
упакувань з призначенням для вторинного 
використання в якості іграшки

Board game mechanics in children’s packaging 
design intended for reusing as a toy

У статті розглянуто використання механік настільних ігор, на при-
кладі дитячих упакувань представлених на сайтах Packaging of 
the world, Trendhunter, а також переможців конкурсу Pentawards 
і  власної колекції Джейсона Лебіга. З метою покращення викори-
стання ігор в дитячих упакуваннях, проаналізовано застосування 
ігрових механік в настільних іграх та визначено які з них можуть 
бути потенційно застосовані в упакуваннях. Виявлено прийоми 
в  настільних іграх, які покращують геймплей і підвищують ймо-
вірність повторного використання гри.
Ключові слова: ігрові механіки, ігрові категорії, настільні ігри, ди-
тячі упакування, вторинне використання упакування.

Валерія Назаренко Valeriia Nazarenko

This article considers the usege of board game mechanics in children’s 
packaging design, on the example of children’s packaging on the 
websites ‘Packaging Of The World’, ‘Trendhunter’, winners of the 
‘Pentawards’ competition, and also own collection of Jason Liebig. In 
order to improve game usage in children’s packaging, the game 
mechanics used in board games were analyzed, and it was identified 
which ones can be potentially applied in children’s packaging design. 
Also it was identified techniques which improve gameplay and increase 
probability of game reusability.
Key words: game mechanics, game categories, board games, children’s 
packaging, reusable packaging. 
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Основні причини 
застосування гейміфікації 
в упакуваннях
Двома основними причинами застосуван-
ня гейміфікації в упакуваннях є: створення 
міцного емоційного зв’язку між брендом 
і  споживачем, що дозволяє отримати пере-
вагу на ринку і призводить до збільшення 
продажів. Друга причина — екологічна, за-
клик не викидати упакування після викори-
стання, а надання упакуванню другого жит-
тя. Більшість упакувань, що виконали свої 
функції для виробника і споживача, виявля-
ються на звалищі. Внаслідок цього пробле-
ма відходів упакування є дуже гострою.[6]

Гейміфікація 
в упакуваннях
Прийоми гейміфікації в упакуваннях бува-
ють різними. В деяких упакувканнях вико-
ристано доповнену реальність. Є упакуван-
ня, які пропонують зібрати етикетки або 
кришки, щоб отримати приз, або упакуван-

ня в яких приз знаходиться всередині. Інші 
упакування можуть перетворитися у гру 
за   допомогою своєї форми, зображенню. 
В  дослідженні йдеться саме про упакуван-
ня, які після використання продукту стають 
іграшкою за допомогою форми, зображен-
ню і накладенню ігрових механік.
На полицях магазинів ми можемо побачити 
різноманітні дитячі упакування з цікавими 
малюнками, а інколи, навіть, з незвичайни-
ми формами. Наприклад, зображення на 
упакуваннях, з якими дитина може грати-
ся — це здебільшого карти, лабіринти, або 
щось, що дитина може вирізати і використо-
вувати як іграшку. Інші упакування, навпа-
ки  — мають цікаву форму. Переважно, це 
модульні упаковки з яких діти можуть зби-
рати різні структурні блоки.
В більшості упакувань не використовують 
гейміфікацію в повну міру. Переважно, такі 
упакування не зацікавлюють користувача, 
тому в більшості випадків користувач їх ви-
кидає після використання продукту. Тоді як 
настільні ігри навпаки подобаються усім ді-
тям і дорослим, а дехто їх навіть колекціонує. 

Поняття ігрової механіки
Незважаючи на величезну кількість на-
стільних ігор, всі вони підпорядковуються 
обмеженому числу ігрових механік.[7]
Ігрові механіки — це різні дії, моделі пове-
дінки та механізми управління, що нада-
ються гравцеві в ігровому контексті. [4]
Щоб зробити гру більш динамічною і ціка-
вою, зазвичай, в одній грі використовують 
комбінації з ігрових механік. Через ефек-
тивність сприйняття ігор дітьми, наразі 
ігрові механіки широко використовуються 
в освіті і дитячій терапії, а також в марке-
тингу. Коли ігрові механіки формують 
геймплей, то ігрові категорії допомогають 
зрозуміти про що саме гра; яку тему закла-
дено в основу гри; для якої цільової аудито-
рії вона розроблена. 
І тут виникає питання: Що можна взяти з ди-
тячих настільних ігор, щоб покращити геймі-
фікацію в упакуванні, зробити процес гри 
більш захоплюючим та корисним для дити-
ни, а також запобігти викидання упакуван-
ня після використання продукта? Так як 
є багато різних дитячих ігор, які розвивають 

різні когнітивні і фізичні навички дітей, то 
можна передбачити, що деякі механіки ди-
тячих ігор потенційно можуть бути викори-
стані в упакуваннях. 

Користь настільних ігор 
Багато дослідників пишуть про користь на-
стільних ігор для дітей. У своїй статті Джо-
ан Лефевр пише, що настільні ігри дають ді-
тям можливість вчитися і практикувати 
навички, важливі для успішного навчання 
в школі. Діти дізнаються про правила, чер-
гу, чесність, про перемогу і поразку.[2] Беа-
тріс Пріор доктор психологічних наук гово-
рить, що стратегічні ігри корисні для 
сприяння розвитку лобових часток мозку, 
які відповідають за навички виконавчої 
функції, планування, організацію та при-
йняття правильних рішень. Регіна Галанті 
говорить «Оскільки настільні ігри структу-
ровані, вони можуть забезпечити прості-
ший спосіб побудови міжособистісних сто-
сунків з  однолітками, так як дитина знає, 
що від неї очікується». [5] 

Гра — це основний вид діяльності дитини. За грою діти не 
тільки проводять цікаво час, але й багато чому можуть навчи-
тися. Все, що подано в ігровій формі, сприймається дітьми 
краще. Саме тому на сьогоднішній день багато дитячих брен-
дів розробляють упакування, котрі можуть бути іграшкою піс-
ля використання самого продукту. Такі упакування інколи за-
кликають дітей до здорового харчування, також надають 
дитині освітній досвід, розвивають когнітивні здібності і дріб-
ну моторику рук.
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Дві основні групи ігор 
в дитячих упакуваннях
1.  Ігри запроектовані на площині;
2. Ігри з об’ємно-просторовими елемента-
ми упакувань.

Ігри запроектовані 
на площині в дитячих
упакуваннях
В дитячих упакуваннях серед ігор на пло-
щині зустрічаються вісім ігрових катего-
рій: лабіринти, вікторини, математичні ігри, 
ігри з словами, пазли, ігри з дайсами, карт-
кові ігри, абстрактні стратегії.
Також в іграх на площині в дитячих упаку-
ваннях, зазвичай, використовують наступ-
ні вісім ігрових механік:

1. З’єднання відповідних зображень, за 
кольором, формою, або з відповідними 
словами. В даних іграх зустрічаються такі 
завдання: знайти і поєднати зображення 
з відповідним словом, наприклад в упаку-
ванні Kellogg’s DINOSAURS треба поєднати 
назву динозавра з зображенням його хвос-
та (іл. 1); поєднати два відповідні зобра-
ження за кольором, сенсом, або формою, 
наприклад, в одному з упакувань серії 
Kellogg’s DINOSAURS треба поєднати зобра-
ження динозаврів з зображеннями їх ске-
летів (іл. 2). В деяких упакуваннях треба по-
єднати слово з його значенням.

2. Знаходження зайвого за кольором, 
значенням або виглядом. Прикладом ви-
користання даної механіки є гра на упаку-
ванні з серії toddler mum mum (іл. 3) де тре-
ба обрати зображення, яке зайве за його 
значенням. На упакуванні дано зображен-

Іл. 2. упакування Kellogg’s 

DINOSAURS

Іл.1. упакування Kellogg’s 

DINOSAURS 

Іл. 3. Упакування компанії Hot Kid 

(США) для серії toddler mum mum

ня здорових харчових продуктів з ферми 
і  фастфуду. Таким чином компанія закли-
кає дітей обирати тільки здорові харчові 
продукти. 

3. Пошук відмінностей, або схожого. 
В  упакуванні Reindeer для різдвяного печи-
ва треба знайти два однакових зображен-
ня оленя, а в упакуванні Cookie Bites (іл. 4) 
навпаки треба знайти 10 відмінних елемен-
тів зображення. В даному випадку голов-
ний персонаж упакування, просить дітей 
знайти відмінності між зображеннями на 
яких представлено по три монстри. В дея-
ких упакуваннях відмінності треба знайти 
саме між зображеннями головного персо-
нажа упакування. 

4. Побудова історій. Дана механіка в іграх 
на упакуваннях зазвичай проявляється 
у зіставленні історії про головного персона-

жа упакування, використовуючи зображен-
ня надані на упакуванні. Прикладом гри 
з даною механікою є упакування Kellogg’s 
DINOSAURS (іл. 5).

5. З’єднання крапок, літер, або чисел ліні-
єю щоб отримати зображення. З’єднавши 
крапки зазвичай можна отримати малю-
нок коротенької історії з головним персо-
нажем упакування (іл. 6), або головного 
персонажа упакув ання і продукту. 

6. Завершення блока відповідним зобра-
женням. Завданнями до даних ігор є завер-
шити малюнок відповідною картинкою, на-
приклад в упакуванні компанії Hot Kid з серії 
toddler mum mum (іл. 7) треба заповнити пу-
сті клітинки зображенням з вірним овочем. 
На думку компанії, дітей треба привчати до 
здорової їжі змалечку. Ігри які містить серія 
упакувань ознайомлюють дітей з овочами.

Іл. 4. Упакування Cookie Bites Іл. 5 Упакування Kellogg's 

DINOSAURS

Іл. 6 Упакування Cocoa Sharks 
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7. Знаходження деталей на зображенні. 
Це, зазвичай, ігри, в яких треба зібрати ко-
лекцію усіх захованих компонентів з кар-
тинки, обвести їх олівцем і порахувати. На-
приклад, у грі на упакуванні дитячих 
сніданків Double Chex компанії Ralston тре-
ба знайти і порахувати всіх захованииих 
тролів і динозаврів (іл. 8).

8. Намалювати зображення, або розма-
лювати його кольором. Зазвичай голов-
ним героєм на зображенні виступає про-
дукт в упакуванні, наприклад в упакуванні 
Barachia (іл. 9) дітям дають розмалювати 
зображення, яке знаходиться зсередини 
упакування і  містить овочі і фрукти у різних 
кумедних позах.

Іл. 7 Упакування компанії Hot 

Kid для серії toddler mum mum

Ігри з об’ємно-просторовими 
елементами упакувань
Інші упакування, навпаки — містять гру 
з формою. Переважно, це модульні упаков-
ки з яких діти можуть збирати різні структур-
ні блоки, як з конструктора. А інколи вони на-
віть поєднюють у собі і гру з формою, і гру 
з  зображенням. Тим самим діти не тільки 
розвивають свої когнітивні здібності, а ще 
і  вчаться просторовому мисленню та розви-
вають дрібну моторику рук. Зазвичай в да-
ному типі ігор в упакуваннях використано 
механіку «укладання та балансування». Про-
сторові ігри в упакуваннях можна поділити 

на збирання конструкцій персонажів, зби-
рання конструкцій техніки, збирання кон-
струкцій споруд або навколишнього середо-
вища, вивчення літер, чисел, форм і кольорів.

1. Збирання конструкцій персонажів.
Персонажами які дитина може зібрати 
з модулів упакувань можуть бути тварини, 
люди, роботи. Наприклад серія упакувань 
«Yo’play Blox» для йогурта є восьмикитна 
призма, але у верхній частині мають крі-
плення за допомогою яких їх можна зібра-
ти у просторову фігуру. Кожне з серії упаку-
вань має різну графіку. Наприклад з одних 
упакувань можна зібрати спрощену фігуру 

Іл. 8 «Double Chex — 

Find-the-Trolls Game»

Іл. 9 Упакування Barachia

Іл. 10 Спрощена фігура люди-

ни з модулів «Yo'play Blox» 

Іл. 11 Фігура тварини з модулів упакування 

«Yo’play Blox»

Іл. 12 Робот з упакування 

Drink’n Play

людини (іл. 10). На них зображено елемен-
ти одягу, та елементи обличча. З інших упа-
кувань можна зібрати тварину (іл. 11). На 
пляшках намальовані елементи обличча 
тварини та лапи. З модулів упакування 
Drink’n Play (іл. 12) для фруктового молока 
можна зібрати робота. Модулі мають округ-
лу форму і також мають кріплення на криш-
ці упакування і отвір з низу пляшки. Пляш-
ки мають білий колір з різнокольоровими 
стрічками, які, якщо скласти у фігуру робо-
та, виглядають як його скелет. Є упакуван-
ня які пропонують зібрати конструкції вирі-
завши елементи зображення з картонного 
упакування.

2. Збирання конструкцій техніки.
Серед техніки, яку дитина може зібрати 
з упакувань є автомобілі і літаки. Деякі упа-
кування пропонують скласти конструкцію 
з  пляшок-модулів, наприклад упакування 
для йогурту з серії «Yo’play Blox», яке вже 
було згадано раніше пропонує зібрати го-
ночний автомобіль (іл. 13), або літак (іл. 14). 
Форма упакувань залишається восьмикут-
на призма, але графіка містить елементи лі-
така: двигуни, вікна; або елементи автомобі-
ля: колеса, вікна, номер авто. А упакування 
компанії IDEO пропонує зібрати автомобіль, 
прікріпляючи частини упакування, а  саме 
кришки, до самого упакування. Сама пляш-

Іл. 13 Гоночна автівка з упакування «Yo’play Blox» Іл. 14 Літак з модулів упакування «Yo’play Blox» 
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ка має форму прямокутника з округленими 
гранями і отворами для колес збоку. А  на 
етикетці пляшки містяться зображення ав-
тівок швидкої допомоги, або пожежної ав-
тівки, або грузового автомобіля.

3. Збирання конструкцій споруд або на-
вколишнього середовища. 
Серед конструкцій споруд в упакуванні про-
понується зібрати замок (іл. 15). Графіка на 
пляшках містить, або просто текстуру цег-
ли, або елементи замку: вікна, квіти, росли-
ни, герб. Також упакування з серії «Yo’play 
Blox» пропонують зібрати ліс з пляшок для 
йогурту (іл. 16). Графіка на даних упакуван-
нях містить або текстуру дерева з зобра-
женням тварин, або текстуру листя з зобра-
женням птахів.

4. Вивчення літер, чисел, форм і кольорів.
Упакування IDEO допомагає дітям вивчати 
літери (іл. 17). Форма упакування є ква-

дратною, але за допомогою витягнотої 
шийки і  отворів знизу його можно збирати 
у конструкцію. А графіка на упакуванні 
містить різні літери з чотирьох сторін куба. 
Таким чином дитина зможе збирати літери 
в алфавітному порядку, або збирати слова. 
В   упакуванні йогурту «Yo’play Blox» нада-
ється можливість обчислювати приклади 
збираючи конструктор (іл. 18). З кожного 
боку упакування намальовані числа, або 
арифметичні знаки, що і дає можливість ді-
тям вивчати математику складаючи кон-
структор. Також упакування з серії «Yo’play 
Blox» дозволяє дітям вивчати кольори і ге-
ометричні форми (іл. 19). Форма упакуван-
ня залишається восьмикутною, але графі-
ку було змінено і на сторонах зображено 
геометричні фігури трьох кольорів. А також 
зображено предмети, які за формою подіб-
ні до геометричних фігур. Таким чином ди-
тина збираючи конструктор може поєдню-
вати, або схожі форми, або схожі кольори. 

Ігрові механіки дитячих 
настільних ігор які можуть 
бути потенційно використані 
в упакуванні
Щоб виявити які механіки настільних ігор 
можуть бути потенційно застосовані в упа-
куваннях, було розглянуто найкращі на-
стільні ігри з даними механіками за версі-
єю сайту BGG і виокремлено 34 механік, 
котрі можуть бути потенційно застосовані 
в упакуванні. Ігрові механіки було поділено 
на групи згідно класифікації [3]: 
Механіки дії:
1. «Акторська майстерність» (використан-
ня міміки і жестів, наспівування пісень, гра 
ролі персонажів фільмів)
2. «Ігри з взятками» (карткові ігри де виграє 
той хто має карту з більшим значенням)
3. «Зробити ставку» (предметами ставки 
є  гроші або ресурси наявні у гравція)
4. «Торгівля» (продаж і купля нерухомості 
або активів між гравцями)
5. «Побудова пулів» (колекціонування карт 
або дайсів) (гравці починають гру із зазда-

легідь визначеним пулом компонентів і до-
дають або видаляють компоненти цього 
пулу протягом усієї гри)
6. «Розміщення тайлів» (гравець складає 
поле з тайлів підбираючи їх по формі і ма-
малюнку) 
7. «На тобі!» (гравці безпосередньо вплива-
ють на своїх опонентів, щоб завадити їх про-
гресу у  грі)
8. «Товарні спекуляції» (купівля і продаж то-
варів різного типу, керуючись тим як зміню-
ється цінність товарів протягом гри)
9. «Участь в акціях» (купівля, продаж, або 
утримання частки в компанії, товару)
10. «Голосування» (гравці голосують за те 
відбудеться подія чи ні)
11. «Мережа та побудова маршрутів» (роз-
робка маршрутів між пунктами)
12. «Аукціон» (гравці ставлять, як правило, 
грощі, щоб отримати певну вигоду)
13. «Рух по площі» (одна з механік руху за до-
помогою котрої гравці переміщюють фішки 
по повторюванним патернам, які розміщенні 
по площині гральної дошки)
14. «Складання дій» (гравець обирає дії за 
допомогою карт, на яких вони прописані)

Іл. 15 Замок з модулів упакування 

«Yo'play Blox» 

Іл. 16 Ліс з модулів упакування 

«Yo’play Blox».

Іл. 17 Упакування для олії 

компанії IDEO

Іл. 18 Обчислення прикладів за допомо-

гою упакувань «Yo'play Blox»

Іл. 19 Вивчення форм і кольорів 

за допомогою «Yo'play Blox» 
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15. «Складання карт» (на протязі гри гравці 
збирають карти, котрі у кінці, або у наступних 
раундах гри нададуть їм певну привілегію)
16. «Розгортання секретних підрозділів» 
(тільки гравець, який контролює певні ігрові 
фігури, має досконалу інформацію про них)
17. «Система Chit-Pull» (маленькі картонні 
карти, на яких є інформація, що стосується 
гри. Їх розміщають у контейнер і витягують 
по ходу гри)
18. «Вибір одночасної дії» (гравці одночасно 
і  таємно роблять дію, а потім одночасно 
розкривають свої плани)
19. «Складання контрактів» (укладання 
контрактів, щоб отримати певну перевагу) 
Механіки цілі:
20. «Взяти і доставити» (взяти предмет з од-
ної частини гральної дошки і доставити 
в  іншу)
21. «Вилучення гравця» (один, або кілька 
гравців можуть бути виключені з одного ра-
унду, або з  гри)
22. «Управління ресурсами» (витрата, або 
зберігання певних ресурсів, щоб отримати 
бали, або виконати дію, яка була б недо-
ступна без даного ресурсу)
23. «Огорожа території» (переміщення фігур 
по гральній дошці таким чином, щоб огоро-
дити якомога більше території)
Механік ігрового балансу:
24. «Камень-ножиці-папір» (всі компоненти 
гри мають свою ієрархію, саме тому назва 
механіки походить від однойменної гри)
25. «Змінні повноваження гравців» (гравці 
можуть йти до фінішу різними шляхами, або 
мати різні привілегії і сили)
Різновиди командної гри
26. «Коопереативна гра» (гравці діють як 
команда на протязі всієї гри)
27. «Партнерство» (кожен гравець грає сам 
за себе, але, для досягнення певних цілей, 
вони можуть об’єднюватися)

Фази гри:
28. «Імпульс» (розділяє раунд гри на неве-
ликі фази, в котрих гравці почерзі викону-
ють дії)
29. «Змінний порядок фаз» (гравці роблять 
ходи не в запланованому порядку, а в за-
лежності від аспектів гри)
30. «Відстеження часу» (гравець може зро-
бити або одну довгу дію, або декілька неве-
ликих дій)
Компоненти ігор:
31. «Модульні дошка і тайли» (гравці можуть 
складати самостійно з тайлів, або карт)
32. «Мініатюри» (3d фігури персонажів, бу-
динків, тварин, дерев, машин, інвентарю, 
який використовується протягом ігрового 
процесу) 
33. «Використання дайсів як фішки» 
Ресурси гри:
34. «Бали дії» (бали, які даються на початку 
гри для використання на різні дії) 

Чотири прийоми, які 
підвищують ймовірність 
повторного використання 
гри:
— використання спрощення, або усклад-
нення гри для різного віку;
— використання різних сценарієв гри;
— використання мініатюр персонажів або 
інвентарю;
— використання модульної гральної дошки, 
яку можна скласти самостійно.

Висновки

Отже можна зробити висновок, що серед 
вище наведених 35 ігрових механік всі мо-
жуть бути застосовані в упакуванннях, в за-
лежності від віку цільової аудиторії і спосо-
бу подачі гри. У ході дослідження було 
також виявлено 4 прийоми в іграх, які під-
вищують ймовірність повторного викори-
стання гри, і   можуть бути потенційно засто-
совані в іграх на упакуваннях, в першу чергу, 
для того щоб запобігти викидання упаку-
вання одразу після першого використання 
гри, а також щоб зацікавити у грі людей різ-
ного віку. Треба зазначити, що поєднання 
декількох механік в одній грі значно покра-
щує геймплей і робить його цікавішим.
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?6'#?#, 0- &'#'6&'6?367 0#367 M5N.

C#)%#'6136, ;-)"#' :)6;'%1 1%0+)61#F 3-16, &1%' %3'()#+-

'613-&'%, 8)=?3-&'% '# 0-&'=/3-&'%. J3#?3- "(3:# 1#$# &#-

"-$- ;#,2= )-.6'* :160:6" 8#1#3'#4(335 :)6;'= 3# 1(. 

&'-)%3+6 '# /-8.#125F .#$#'*-7 -."(4(3* 5+% .=26 0-'(/(). 

J# -&'#33% )-+6 /%0')6"+# 1#)%#'61367 :)6;'%1 83#?3- 8.%2*-

:62#&*. L(/() 1-36 /)#9>>'* = 1&%7 -&3-1367 1(.-.)#=8()#7, 

-/()#9%,367 &6&'("#7 % 0-0#'+#7, /)-'( &()(0 068#,3()%1 3( 

'#+ #+'613- 16+-)6&'-1=>'*&5. Q(81#4#>?6 3# /()(1#$6 '# 

"-4261-&'%, 5+% 1-36 /)63-&5'*, 2>06 0-&% #.- 3( 83#>'* /)- 

'(73-2-$%>, #.- 3( "-4='* 1&'#3-16'6 81’58-+ "%4 /()(1#$#-

"6 1#)%#'61367 :)6;'%1 '# @7 8#&'-&=1#335" = &1-@, )-.-'%. 

D %&'-)6?3-, /)(8(3'#9A :)6;'%1 8#1406 $)#26 1(26+= )-2* 

&#"( 5+ 8#&%. 025 -83#,-"2(335 '# 3#1?#335 +-)6&'=1#?%1 

3-16" '(73-2-$%5". L-"= 8 /-51-> 3-1-$- :)6;'-1-$- ;-)-

"#'= '# )-8:6)(335" =512(335 /)- '(, B- "6 )-8="%F"- /%0 

'()"%3-" «:)6;'», @73% /)(8(3'#9A '#+-4 /-')(.=>'* 3-167 

;-)" /)(0&'#12(335.

!"%4'/ $% ,4%0-7',%&'( '"$*+%,$-."-5 
/%0#1'. 2+*30$%.4*""( .%+'%$-."-5 
6+-7$'.

I25 16512(335 8)#8+%1 %3'()#+'61367 /)(0&'#12(3* :)6;'%1 

.=2- /)-#3#2%8-1#3- &#,'6 %&3=>?67 &2-1-26'(3*, 5+% "#>'* 

= &1-@, .%.2%-'(9% 1#)%#'613% :)6;'6.

I25 9*-$- .=2- 16+-)6&'#3- )(&=)& typefoundry.directory M6N  

5+6, 3#0#F /()(2%+ %&3=>?67 &2-1-26'(3* '# "-4261%&'* @7 

1%0;%2*')=1#'6 8# 3#513%&'> 1#)%#'61367 :)6;'%1. R()(0 

8#$#2*3-@ +%2*+-&'% :)6;'-167 &'=0%, — 292, '#+67 F 58. O% 58 

1(.&#,'%1 /()($250#26&* 3# 3#513%&'* %3'()#+'61367 (2("(3-

'%1 /)(0&'#12(335. C +%39(1-"= )(8=2*'#'% '#+67 165162-&* 

20. C "(4#7 0-&2%04(335 .=2- /)-#3#2%8-1#3- &/-&-.6 /)(0-

&'#12(335 12#&'61-&'(, 1#)%#'61367 :)6;'%1, &()(0 5+67: 

8%+'%$-."% .'09 — 9( 0%#/#8-3 8"%36 "%4 01-"# +)#,3%"6 

3#+)(&2(335"6 :)6;'#. C-3# 0-81-25F 3#" 1%2*3- /()("%-

B#'6&* /- 068#,3-/)-&'-)= :)6;'#, # 3( .='6 /)61’58#36"6 

0- 3#/()(0 1683#?(367 3#+)(&2(3*. ! $)#;%?367 )(0#+'-)#7, 

3#/)6+2#0 Adobe, 1-3# 16$250#F 5+ 1%0)%8-+ 8 /-18=3+-", 

S2. 1 G#'#2-$ :)6;'# Bookman 

oldstyle

S2. 3 C#)%#'6136, ;-)"#' 0-81-25F 

8.()%$#'6 1 -03-"= ;#,2% %3;-)"#9%> 

/)- .(82%? 3#+)(&2(3*
S2. 2 G#'#2-$ :)6;'# Bulmer
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5+6, "-43# /()(&=1#'6, /%0.6)#>?6 /-')%.3( 

83#?(335. M4N

:%,+*04*""( — 9( $)#;%?36, )%83-160 )6-

&=3+= :)6;'# 1 "(4#7 -03%F@ $#)3%'=)6. Q#-

+)(&2(335 :)6;'# 7#)#+'()68=F'*&5 F06-

36"6 &'62*-16"6 -&-.261-&'5"6 )6&=3+=, 

/(136"6 /)-/-)9%5"6 (1=8*+(, 3-)"#2*3(, 

:6)-+(..), 3#&6?(3-&'% (&1%'2(, 3#/%146)3(, 

46)3(..), 3#762= (/)5"6,, +=)&6136,, /-76-

26,) '# %3:6"6. M1N

;-2#<+%7'="' #0#14-.#0$' (OpenType 

features) — 9( /)-&=3='% "-4261-&'% '6/--

$)#;%+6, /-1’58#3% 8 )-8&'#3-1+-> % 8#"%3-> 

$2%;%1, 5+% 0-81-25>'* 1+2>?#'6 ?6&2(33% 

#2*'()3#'613% $2%;6, '#+% 5+ 96;)6 &'#)-$- 

&'62>, %30(+&6, +#/%'(2%, )-8?()+6, ?='261% 0- 

)($%&')= 83#+6 — 1 -063 :)6;'-16, ;#,2. M2N

>-?.#49"-@ 0,4%3 — /()(2%+ 1&%7 0-&'=/367 

&6"1-2%1 = :)6;'%.

Q# 1(. &#,'#7 c2-1-26'(3* .=2- )-8$253=-

'- 5+% +,-, ./0123456 16+-)6&'-1=1#26&* 

025 /)(0&'#12(335 '67 ?6 %3:67 :)6;'-167 

12#&'61-&'(,. R()(0 367:

 T Q#1(0(335 +=)&-)y (mouse over) 

 T E=7 +=)&-)y (mouse move)

 T <()('5$=1#335 +=)&-)y (drag&drop)

 T G2%+

8!A)!;B8:) C>)

C/-&-.6 /)(0&'#12(335 1#)%#'613-&'% :)6;'# 

"-43# )-80%26'6 3# 01# 1(26+67 /%0)-80%26 

/0 7-373832 ./012349 : .;8 7;<;43.,=5:

 T E(#+9%5 3# +=)&-)

 T E(#+9%5 3# 8-13%:3% ?6336+6

E(#+9%> 3# +=)&-) "-43# /-0%26'6 3# '#+% 

+,-, +<0>7?3<20@9 +;A7+::

 T L)#3&;-)"#9%5 /)6 3#1(0(33% +=)&-)y. 

(C'62* '(+&'= 8"%3>F'*&5 1 -.2#&'% +=)&-)=, 

#.- 8 3#1(0(335" +=)&-)=)

 T L)#3&;-)"#9%5 /)6 /()("%B(33% +=)&-)y. 

(C'62* '(+&'= 8"%3>F'*&5 8 )=7-" +=)&-)=) 

 T L)#3&;-)"#9%5 /)6 /()('5$=1#33% +=)&--

)=. (J"%3# &'62> '(+&'= /)6 /()('5$=1#33% 

180-14 1#)%#'613-@ -&%). (S2. 4H

C &1-> ?()$= ')#3&;-)"#9%> '(+&'= /)6 /()(-

"%B(33% +=)&-)y "-43# /-0%26'6 8#:

(8B07+C 49:

 T L(+&' ')#3&;o)"=F'*&5 1 "(4#7 1&%F@ -.-

2#&'% (+)#3= 8# )=7#"6 +=)&-)= 1/)#-

1--12%1- (-03# 1#)%#'613# 8"%3#) '# =1()7-

1368 (0)=$# 1#)%#'613# 8"%3#). (S2. 5H

 T L)#3&;-)"#9%5 1%0.=1#F'*&5 26:( 1 "(-

4#7 -03%F@ 2%'()6, +-26 +=)&-) 83#7-06'*&5 

1 -.2#&'% 9%F@ 2%'()6.

D07E+08:

 T U03(-01# &2-1# = 1(26+-"= )-8"%)%

 T Q#.%) -&3-13-$- '(+&'=

%5BFA57+F 37;6: -03#; 01%; ')6 '# .%2*:(.

G0H.>57+C 4340+A3.,I /07385.:

 T I-/-"%43# %2>&')#9%5, 5+# 160-8"%3>F'*-

&5 )#8-" 8 '(+&'-" % "('#;-)6?3- /()(0#F 

8"%&' 160-8"%36 (S2. 6H

 T G=)&-) = 16$250% &6"1-2= 5+6, 0-/-13>F 

%2>&')#9%> #.- 1+#8=F 3#/)5" )=7=

 T C#)%#'613# 1%&* = 16$250% %2>&')#9A, 5+# 

/()(0#F 83#?(335 160-8"%36 '(+&'=

 T J-.)#4(335 83#?(335 &2-1# ?()(8 ')#3-

&;-)"#9%> 2%'() (S2. 7H

:!DAE>FE::G

I25 /)(0&'#12(335 3#+)(&2(3* :)6;'# 3#,-

?#&'%:( 16+-)6&'-1=>'* %3'()#+'613% '#.269%, 

5+% 0#>'* 8"-$= +-"/#+'3- /-.#?6'6 '# -9%36-

'6 1&% 3#+)(&2(335, 5+% F 1 :)6;'% (S2. 9H. L#-

+6, '6/ /)(0&'#12(335 /%07-06'* 025 :)6;'%1 

8 -03-> '# 01-"# -&5"6 1#)%#'613-&'%. Q#/)6-

+2#0 2%,+6 3#&6?(3-&'% '# :6)636.

V( -063 1#)%#3' — 9( +2#&6?36, &/-&%. /)(0-

&'#12(335 3#+)(&2(3*: /()(2%+ 3#81 &'62%1 

= c'-1/?6+= /- 8)-&'#33> 3#&6?(3-&'%. D2( 

0-0#'+-1- /)6 3#1(0(33% 3# 3#81= 3#+)(&2(3-

35, /-0#3% /-)=? = 8.%2*:(3-"= )-8"%)% 2%'()6 

«D#» &'#>'* '#+-$- 4 &'62>. 

Q#+)(&2(335 :)6;'%1 "#>'* 01% ;-)"6 /--

0#?%:

 T Q# /)6+2#0% 2%'(), B- 1%0-.)#4#>'* 3#-

+)(&2(335

 T ! 16$250% /()(2%+= 3#81 3#+)(&2(3*

>BH8CFI:BJ >DF!K

<()(2%+ 1&%7 &6"1-2%1 = :)6;'% 8#816?#, /--

0#>'* = 16$250% 1(26+-@ %3'()#+'613-@ '#.269% 

8 =&%"# $2%;#"6 :)6;'#. <)6 3#1(0(33% +=)-

&-)= (#.- 1 0(5+67 16/#0+#7 — +2%+=) 3# /(13= 

2%'()=, +2%'63+# 8 2%'()-> 83#?3- 8.%2*:=>'*-

&5 = )-8"%)#7, 0#>?6 "-4261%&'* )-80616'6&* 

83#+ 8.268*+#. L#.269% &6"1-2%1 "-43# )-80%-

26'6 3# '6/6:

!0 <3/25=;>>H2 7,2.3B: .54>37>3 +08B,@5:

 T G2%'63+# 8 &6"1-2-" 8.%2*:=F'*&5 = &1-F-

"= "%&9% )-8'#:=1#335 ('#+6" ?63-" /(-

)(+)61#>?6 %3:% &6"1-26 5+% 83#7-05'*&5 

/-)=?);

 T G2%'63+# 8 &6"1-2-" 8.%2*:=F'*&5 /-)=? 

&1-$- )-8'#:=1#335 = '#.269% (8#26:#F'*-

&5 1603- &=&%03% &6"1-26 = '#.269%);

 T J.%2*:(36, &6"1-2 )-8'#:-1=F'*&5 -+)(-

S2. 4 Recursive.L)#3&;-)"#9%5 0- +=)&613-$- 3#+)(&-

2(335.

S2. 5 Recursive. C#)%#'6136, /)-&'%). S2. 6 GT Alpina. Pumping Posing S2. 7 GT Flexa. L)#3&;-)"#9%5 2%'()
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"- 8 '#.269(> &6"1-2%1, 3( /()(+)61#>?6 

+2%'63+6 '#.269% (S2. 8H

!0 J<:-:.0>>H2:

 T !&% &6"1-26 8$)=/-1#3% 1 -03= '#.269>

 T R6"1-26 )-80%2(3% 8# '6/#"6 $2%;%1: 2%'()6 

(1(26+%/"#2(3*+%, +6)62695/2#'63695, .#-

8-16, &+2#0/ )-8:6)(36,), 96;)6, /=3+-

'=#9%5, 2%$#'=)6 % '0.

K340+A3.5 ?:>A@9 . +08B,@HI:

 T W-4261%&'* 16.)#'6 3#+)(&2(335 (8 16-

/#0#>?-$- &/6&+=; 8 /-0#3-$- /()(2%+= 

= 16$250% +3-/-+)

 T W-4261%&'* /()($253='6 &6"1-2 1 %31()&A

 T Q#513%&'* %3;-)"#9A /)- &6"1-2

;BLCMA!N)O:) C>CPFB8C>;)

I25 %3'()#+'613-$- /)(0&'#12(335 OpenType 

12#&'61-&'(, :)6;'= 16+-)6&'-1=>'* ')6 

'6/6 18#F"-0A:

 T D+'61#9%5 12#&'61-&'% 8# 3#1(0(335" 

+=)&-)=

 T C+2>?(335/16+2>?(335 12#&'61-&'(, 8# 

+2%+-" (+3-/+6 /()(+2>?#335, ?(+.-+&6)

 T J#96+2(3# #3%"#9%5 8 "-4261%&'> &+-/%>-

1#'6 css-+-0 025 16+-)6&'#335 12#&'61-&-

'(, (S2. 11H

I#3% 12#&'61-&'% "#>'* 3 A3>+;A7+, -<;4-

7+0.B;>>H:

 T Q# /)6+2#0% -03-$- &6"1-2=

 T C +-3'(+&'% &2%1

 T C +-3'(+&'% '(+&'=

8/%Q?#3'( ,#+-0$R.%='. 
/ '"$*+%,$-."-?- 
2+*/*"$%&'(?-

W6 /)-1(26 -9%3>1#335 /)(8(3'#9%, )(&/-3-

0(3'#"6, 5+% 18#F"-0%526 8 %3'()#+'6136"6 

/)(8(3'#9%5"6 :)6;'%1. C )(8=2*'#'% "6 8’5-

&=1#26:

 T X+% /)(8(3'#9A 025 +-)6&'=1#?%1 3#,-

.%2*: 8)=?3% '# 8)-8="%2%

 T X+6"6 8#&-.#"6 /)(8(3'#9A )-8+)61#-

>'* +)#B( '% ?6 %3:% 12#&'61-&'% :)6;'%1

 T C651626 /()(1#$6 '# 3(0-2%+6 %3'()#+-

'61367 /)(8(3'#9%, :)6;'%1

I25 -9%3>1#335 .=26 -.)#3% ')6 /)#+'6+=-

>?% $)#;%?3% 068#,3()6, #+'613% +-)6&'=1#?% 

:)6;'%1. E(&/-30(3' 1 — $)#;%?3# 068#,3()+#, 

16+2#0#?+# 1%8=#2*3-@ +-"=3%+#9A. E(&/-3-

0(3' 2 – %2>&')#'-)+# 8 0-&1%0-" = #3%"#9A. 

E(&/-30(3' 3 — $)#;%?3# 068#,3()+# 8 (+&-

/()'68-> = :)6;'#7 '# '6/-$)#;%9%. G-4(3 

8 367 %3061%0=#2*3- 18#F"-0%51 %8 38 8)#8+#"6 

/)(8(3'#9%, )%8367 :)6;'-167 12#&'61-&'(,. 

<%&25 ?-$- =?#&36+6 0#26 -9%3+= +-43-"= /)6-

+2#0= /)(0&'#12(335 8# :+#2-> 1%0 1 0- 5 (0( 

1 – 3#,364?# -9%3+#, 5 – 3#,16B#) 8# '#+6"6 

+)6'()%5"6: 

1. Y&'('6?3%&'* (3# &+%2*+6 &/-0-.#2-&* 

/)(0&'#12(335)

2. Z=3+9%-3#2*3%&'*

3. J)=?3%&'*

4. J)-8="%2%&'*

Q#&'=/36" ('#/-" "6 )-8)#7=1#26 &()(03%, 

.#2 025 =&%7 /)6+2#0%1 8# +-436" +)6'()%F". 

C+%39% ?-'6)6 -9%3+6 0-0#1#26&*, ='1-)>>?6 

/%0&="+-16, .#2, 0( "#+&6"#2*3# -9%3+# &'#-

3-162# 20 .#2%1 [4 +)6'()A /- 5 .#2%1). C /%0-

&="+= .=2- 16512(3-, 5+% /)(8(3'#9A 3#.)#26 

3#,.%2*:( .#2%1 = +-43%, 8 +#'($-)%,.

;BLCMA!N)O:) C>CPFB8C>;)

Q#,.%2*:( +-)6&'=1#?#" &/-0-.#26&* /)6-

+2#06 8 #+'61#9%F> 8# 3#1(0(335" +=)&-)=. 

D2( )(&/-30(3' 1 8#83#?61, B- /%0+#8+# /)- 

"-4261%&'* 3#1(0(335 +=)&-)=, 0-/-"-$2# 

. :160:( 8)-8="%'6, 5+= 0%> /-')%.3- 8)-.6'6. 

Q#,.%2*: 8)-8="%26" -03-$-2-&3- -.)#26 

1#)%#3' 8 #+'61#9%> 8# 0-/-"-$-> +2#1%:% 

=1%"+3='6/16"+3='6. E(&/-30(3'+# 1 '#+-4 

1%083#?62# /)6+2#0, 0( /-)=? /-0#3- 01# 

1#)%#3'6 &6"1-2= 1 /-)%13533% (0- '# /%&25): 

“! 9*-"= 16/#0+= "(3% 3#,2($:( 8-)%3'=1#-

'6&*, '#+ 5+ /)6 #3%"#9A 5 3( 1&'6$#> )-806-

16'6&* 1&% &6"1-26”.

>BH8CFI:BJ >DF!K

J# )(8=2*'#'#"6 #3+('=1#335 3#,.%2*:( .#-

2%1 3#.)#26 01# 1#)%#3'6, 1 5+67 -.)#36, &6"-

1-2 )-8'#:-1=F'*&5 -+)("- 1%0 '#.269%, 3( 

/()(+)61#>?6 %3:%. E(&/-30(3'6 /-86'613- 

1%083#?626, B- F "-4261%&'* 8"%36'6 3#+)(&-

2(335, # '#+-4, B- 8.%2*:(3# 2%'()# 8-.)#-

4=F'*&5 1 %31()&A. C&% )(&/-30(3'6 3($#'613- 

-9%3626 8)#8+6, 0( &6"1-2 8.%2*:=1#1&5 /--

1()7 &1-$- )-8'#:=1#335 1 '#.269% 3#0"%)3- 

/()(+)61#>?6 %3:% +2%'63+6.

:!DAE>FE::G

R()(0 /)(0&'#12(335 3#+)(&2(3* 3#,16B= 

-9%3+= -')6"#1 /)6+2#0 8 /()(2%+-" 3#81 &'6-

2%1 = c'-1/?6+. Q#,"(3:= – %3'()#+'613% '#.26-

9%, 0( 3#+)(&2(335 /)(0&'#12(3( 3# /)6+2#0% 

-03%F@ 2%'()6. J# &2-1#"6 )(&/-30(3'+6 1, \ 

1%01-2%+#26 1(26+% +-2*-)-1% #+9(3'6 = '#.269% 

GT Flexa (%2. 9H, # 1 /)(0&'#12(33% c'=0A Kilotype 

3( /-0-.#2-&*, B- /)6 3#1(0(33% 3# -.)#36, 

1#)%#3', 2%'()= /()(+)61#1 3#/6& 3#816 &'62>.

! "#$%&'($)*#)+ %,%+%#$-+ ./*)0,12" -(&%+- 
&-!$'3-*'#)4 ,"$%& 1(" 5$'6$7 *"28-*"2#-0- 
5$),6 8&) #'*%2%##" #' 9-0- #'!*..

S2. 8 C6"1-2*36, &+2#0 Extraset S2. 9 Q#+)(&2(335. S3'()#+'613# '#.2695. GT Flexa S2. 10 L6/-$)#;%?3% -&-.261-&'%. Zetafonts S2. 11 L6/-$)#;%?3% -&-.261-&'%. ABC Dinamo «Gravity»
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8!A)!;B8:) C>)

R()(0 /)(0&'#12(3* 1#)%#'613-&'% 3#,16B% 

-9%3+6 -')6"#26 1#)%#3'6 8% 8"%3-> &'62> 

'(+&'= /)6 /()('5$=1#33% 180-14 1#)%#'61-

3-@ -&%. E(&/-30(39% 2 &/-0-.#2-&*, B- '#+6, 

&/-&%. 0#F "-4261%&'* 8#;%+&=1#'6 &1%, 16.%) 

3# /-18=3+#7 '# )-80616'6&* :)6;'. E. 1 % 2 

1%083#?626 9%+#16" /)6,-", 0( 1%&* 8-.)#4(-

3- = 16$250% '()"-"(')#, # /)6 /()('5$=1#33% 

1%0.=1#F'*&5 3#?( '#3(335 :)6;'# (%2. 13H. 

R'-&-13- /)(8(3'#9%, 8 ')#3&;-)"#9%F> 

'(+&'= /)6 /()("%B(33% +=)&-)y, E. 2 1')#?#-

2# +-39(3')#9%> /)6 8"%3#7 1 "(4#7 (+)#3= 

81()7=–1368 '# 82%1#–3#/)#1-: «X )=7#> "6:-

+-> % "(3% /-')%.3- 0(+%2*+# &(+=30, B-. 8)--

8="%'6, B- 1%0.=1#F'*&5, "(3( 9( )-8$=.2>F. 

<)6 3#513-&'% /%0/6&%1, B- 1+#8=>'* 5+# 8"%3# 

1%0.=1#F'*&5 — .=2- . +)#B(. G-26 +=)&-) 

/-&'%,3- )=7#F'*&5, 5 3( "-4= 8)-.6'6 -&'#-

'-?36, 16&3-1-+ /)- 16$250 :)6;'#, '-"= B- 

"-5 =1#$# &+-39(3')-1#3# 3# #3%"#9A». 

U063 8)#8-+ /)(0&'#12(335, 0( .=26 1)#7--

1#3% 9% 3(0-2%+6, -')6"#1 16&-+= -9%3+= = 1&%7 

)(&/-30(3'%1, '#+ 5+ 1%3 "#1 /%0/6&6 3#81 

-&(, 8368= '# 82%1# (+)#3=, 8# 5+6"6 1%0.=-

1#2#&* ')#3&;-)"#9%5 '(+&'= '# +=)&-) = 16-

$250% &')%2+6, 5+6, 1+#8=1#1 +-)6&'=1#?#" 

3#/)5" )=7=.

<-86'613% 1%0$=+6 -')6"#1 1#)%#3' 8 /)(0&'#1-

2(335" :)6;'# Ginto, 0( 8 )=7-" +=)&-)= 8"%-

3>1#2#&* 46)3%&'* '(+&'= (%2. 14H. «O( 8)=?36, 

"('-0, .(8 8#,167 +3-/-+, 5+6, 0-81-25F /--

.#?6'6 1(&* 0%#/#8-3 1#$6 :)6;'#» — &'1()-

04=F ). 2.

<)6+2#06, 0( 8-.)#4=1#2-&* 83#?(335 &2--

1# ?()(8 ')#3&;-)"#9%> 2%'() (push, bend, 

dance..) -/6'=1#3% +-)6&'=1#?% 1683#?626 5+  

«8#3#0'- #')#+9%,3%», '# &'1()04=>'*, B- 

«3( .#?#'* 1 9*-"= &(3&=», '#+ 5+ = 9*-"= 16-

/#0+= «.%2*:( 8-.)#4=F'*&5 0%5, # 3( :)6;'».

)"$*+.’S /% 2'30R?,%?- 
,#+-0$R.%&9,#<# 3#0.'3R

C %3'()1’> =?#&36+6 16&2-12>1#26 &1-F 8#-

$#2*3( 1)#4(335 /%&25 /()($253='67 /)(8(3-

'#9%, '# 0#26 1%0/-1%0% 3# 8#/6'#35:

 T X+# )-2* (;(+'367 /)(0&'#12(3*

 T X+% /)6,-"6 0-/-"#$#>'* /)6 16.-)% 

:)6;'#, # 5+% 3#1/#+6 =&+2#03>>'* 

/)-9(&

 T X+ 83#,'6 .#2#3& "%4 %3'()#+'6136"6 '# 

&'#'6?36"6 /)(8(3'#9%5"6

E(&/-30(3'+# G#'()63# )-8/-1%2#, B- :)6;' 

1-3# -.6)#F 1 /():= ?()$= 8# ,-$- 16$250-" 

.=+1. ]-$- /)(0&'#12(335 \ "(3:( 7162>F. 

<)-'( #3%"#9%5 0-/-"#$#F +)#B( /)(8(3'=-

1#'6 :)6;' +-)6&'=1#?=: «O( 0-0#F ,-"= 

1#)'-&'%, # 2>063% )-8="%335, 8# B- 1-3# 

-/2#?=F )#7=3-+ (0- /)6+2#0= +-3+)('36, 

068#,3() /)6+2#1 .%2*:( 8=&62* % /)(0&'#161 

9(, :)6;' = )=&% /-13-9%33%:(, 1 '-, ?#&, 5+ 

%3:% 8)-.626 9( 26:( = &'#'6?3-"= 16$250%)».

! 0-&2%04(33% "6 8)-8="%26 1#4261%&'* /%0-

+#8-+ = %3'();(,&#7 /)(8(3'#9%,, .- 3( 1&% 0A 

8 :)6;'#"6 .=26 -?(16036"6 025 )(&/-30(3-

'%1. G-)6&'=1#?+# 1 /%0+)(&262#, B- &'-&-1-

3- &/-&-.%1 18#F"-0A (3#/)6+2#0 3#1(0(335 

+=)&-)=, ?6 ,-$- )=7=/+2%+%1 B-0- :)6;'#, 

B-. /-.#?6'6 ,-$- 1#)%#'613%&'*) /-0%.3% 0A 

.=1#>'* 3( -?(1603%. ^>063# "-4( 3( 8)-8=-

"%'6 B- 0#&'* +-3+)('3# 0%5 (3#/)6+2#0, 3( 

80-$#0#'6&* +=06 /-')%.3- 3#'6&3='6 ?6 B- 

/-)=7#'6, B-. -')6"#'6 5+6,&* )(8=2*'#'). 

J -03-$- .-+= /-0%.36, &/-&%. ')#3&;-)-

"=F +-)6&'=1#?# 3# 0-&2%036+#, 5+6, 161?#F 

:)6;', /)-'( 8 %3:-$- ,-"= /-')%.3- :160-

+- -')6"#'6 1%0/-1%0% 3# 8#/6'#335, 0( '#+# 

18#F"-0%5 8#1#4#'6"(: «S3+-26 +-)6&'=1#? 

%3'=@'613- )-8="%F, B- /)6 3#1(0(33% +=)&-)# 

3# :)6;', 1%3 160-8"%36'* ,-$- 3#+)(&2(335, 

/)-'( /%0+#8+6 83#?3- 0-/-"-4='* = 0#3-"= 

/)-9(&%. I- /)6+2#0=, 9( "-43# 80%,&36'6 

8# 0-/-"-$-> '(+&'-167 /%0+#8-+ #.- 4 )=7= 

(2("(3'%1 (5+B- +-3+)('36, (2("(3' /-)=-

7#F'*&5 &#", 9( /%0+#4(, B- +-)6&'=1#? '(4 

8"-4( 8)-.6'6 '#+ &#"-&'%,3- +=)&-)-")». 

<)- 9( '#+-4 )-8/-1%0#F E(&/-30(3'+# 2_ «3( 

8#1406 8)-8="%2- 1&%7 ;=3+9%,. <-0-.#F'*&5 

+-26 F /%0+#8+6».

!&% ')6 )(&/-30(3'+6 1%083#?626, B- /)(0-

&'#12(335 8 #3%"#9%F> @" /-0-.#F'*&5 .%2*:(, 

/)-'( +-26 /)(0&'#12(335 /()(1#3'#4(3( 

%3'()#+'61-" — 9( 8#1#4#2- @" &;-+=&=1#-

'6&* 3# :)6;'%, '-"= 1#42616, .#2#3& "%4 

%3'()#+'613%&'> '# &'#'6+->.

Q#/)6+2#0 G#'()63# /-0%262#&*, B- 1#)%-

#3' /)(0&'#12(335 1#)%#'613-@ -&% = 16$25-

0% '()"-"(')# @, 3( &/-0-.#1&5, '#+ 5+ '#+( 

/)(0&'#12(335 /-+#8=F )#0:( "('#-;%86?3% 

12#&'61-&'%, B- $)#F )-2* 5+ 1%8=#2*3# +-"=-

3%+#9%5 8 +-)6&'=1#?(": «Q# 0#3( /)(0&'#1-

2(335 /)6F"3- 0616'6&*, #2( 9( 3( 0-/-"#-

$#F :160+- -.)#'6 :)6;'. D2( '#+-4 1#4261-, 

B-. /)(0&'#12(335 3( .=2- «.)='#2%&'6?3( 

'# 3()=7-"(», # 3#1/#+6 1%0-.)#4#2- .#2#3& 

"%4 #3%"#9%F> % &'#'6+->».

E(&/-30(3'+# R-;%5 8$#0#2# = %3'()1’> /)- 

1(26+= +%2*+%&'* "%3%"#2%&'6?367 &#,'%1 8 .%-

26" ;-3-" '# ?-)36" :)6;'-", /)-'( 9( 3( 

0-/-"#$#2- @, = '-"=, B-. 8#/#"’5'#'6 +-3-

S2. 12 Dinamo Pipeline

S2. 13 Dalton Maag. Caraque

S2. 14 Daniel Wenzel. Ginto

S2. 15 Dalton Maag. Darkmode

180 J#7#) G)61-:65 S3'()#+'613% 8#&-.6 /)(0&'#12(335 1#)%#'61367 :)6;'%1 181



>LB>CD 8BDCAB>;!:BT KUEAEF

G-)-2*+-1# D. `61#5 '6/-$)#;6+#. W-&+1# : 

IndexMarket, 2007 &.114

Adobe Type and type technology resources 

URL: haps://helpx.adobe.com/fonts/using/

adobe-type-resources-faq.html#Basics 

Geaing the most out of type specimens.  

URL: haps://practice.typekit.com/lesson/ 

geaing-the-most-out-of-type-specimens/ 

Hudson J. Introducing OpenType Variable 

Fonts. URL : haps://medium.com/variable-

fonts/haps-medium-com-tiro-introducing-

opentype-variable-fonts-12ba6cd2369

Specimen research insights.  

URL : haps://typespecimens.xyz/journal/

specimen- research-insights/

Type Foundry Directory.  

URL : haps://typefoundry.directory/

+)('36, :)6;'. D -&* = 16/#0+= 8 $)#0=&-

36+-" = 16$250% 1#)%#'613-@ -&% ?6 #3%"#9%F> 

&2-1# PUSH, /)6 3#1(0(33% +=)&-)= — 1-36 

8#/#"’5'#26&* 068#,3()9% &1-F> (;(+'3%&'>. 

J# \ &2-1#"6 )(&/-30(3'+# /-1()3=2#&5 . 3# 

&#,', B-. B( )#8 /()($253='6 :)6;' ('#+ 5+ 

1%0?=2# ("-9%,36, 1/261 #3%"#9A). <)-'( 5+ 

% G#'()63%, R-;A 3( &/-0-.#1&5 3#0"%)36, )=7, 

'#+ 5+ 9( «1%01-2%+#2- =1#$= % )-.62- #+9(3' 

.%2*:( 3# /)6396/% #3%"#9A, #3%4 3# '-"= 5+ 

16$250#F :)6;'». 

E(&/-30(3' 3 '#+-4 /-$-04=F'*&5, B- «+)#B( 

3( 16+-)6&'-1=1#'6 #3%"#9%>, +-26 1-3# 3( 

16+-3=F &1-F@ ;=3+9%-3#2*3-@ 8#0#?%. ! 9%, 

&6'=#9A 3#0"%)36, )=7, 3#1/#+6, )-80)#'-1=F 

'# 1%01-2%+#F».

8-0"#.,-

D+'613# 8#2=?(3%&'* +-)6&'=1#?# = 1(.-&(-

)(0-16B% 8#.(8/(?=F +)#B6, 0-&1%0 18#F-

"-0A. Q( 16+2>?(335 '#+-4 8 /)(8(3'#9%5"6 

:)6;'%1 — 1-36 -03-83#?3- +)#B( 8#/#"’5-

'-1=>'*&5 1 '#+-"= ;-)"#'%. <)-'( 1#)'- 0--

')6"=1#'6&* .#2#3&= "%4 %3'()#+'613%&'> '# 

3#0#335" +-)6&3-@ %3;-)"#9A.

C 7-0% #3#2%8= "6 1651626 B- 3( '#+ .#$#'- 

&2-1-26'(3* 16+-)6&'-1=>'* %3'()#+'613% 

/)6,-"6 3# &1-@7 1(.&#,'#7 025 /)(0&'#12(3-

35 :)6;'%1. K%2*:%&'* -&3-1367 /)6,-"%1 .=26 

16512(3% &()(0 &#,'%1 0(+%2*+-7 &2-1-26'(3*. 

Q#,.%2*:( &1-.-06 = /)6,-"#7 /)(0&'#12(3* 

1#)%#'613-&'% :)6;'#. I25 /)(0&'#12(335 3#-

+)(&2(33*, &6"1-2*3-$- &+2#0= '# '6/-$)#-

;%?367 -&-.261-&'(, 1#4261# 1 /():= ?()$= 

;=3+9%-3#2*3%&'* '# 8)-8="%2%&'*.

I(5+% &#,'6 .#4#>?6 160%26'6&5 &()(0 +-3-

+=)(3'%1 '# /)61()3='6 =1#$= 0- @7 :)6;'#, 

16+-)6&'-1=1#26 3#0"%)3- #+'613= #3%"#9%>, 

# 9( 3#1/#+6 1%01()'#F =1#$= 1%0 12#&'61-&'(, 

:)6;'#. K#$#'- /)6,-"%1 16+-)6&'-1=1#26&* 

:160:( B-. 8)-.6'6 1#=-(;(+'. C-36 0-.)( 

8#/#"’5'-1=1#26&*, #2( 1 '-, 4( ?#& 1%01--

2%+#26 1%0 3#,1#4261%:-$- — 7#)#+'()6&'6+ 

:)6;'#. L#+-4 "6 8)-8="%26 1#4261%&'* /%0-

+#8-+ = %3'();(,&#7 /)(0&'#12(3*, .- 3( 1&% 

0A .=26 -?(16036"6 025 )(&/-30(3'%1.

J1%&3- %3'()#+'613% /)(8(3'#9A /-')(.=>'* 

.%2*:( ?#&= 3# )-8)-.+=, % +)#B( +-26 1-36 

)-8)-.25>'*&5 %3061%0=#2*3- /%0 +-3+)('36, 

:)6;', # 3( F -03-+-16"6 025 1&*-$- +#'-2-$= 

:)6;'%1 &2-1-26'3%. <)-'( 9( 0-/-"#$#F 160%-

26'6&5 &()(0 .(82%?% :)6;'%1, 5+% /()($250#F 

068#,3() /(): 3%4 8)-.6'6 &1%, 16.%) '# 3( 

1 -&'#33> ?()$= 83#,-"6'* 8 3-16"6 "-426-

1-&'5"6 )-.-'6 8 '6/-$)#;%+->.

182 J#7#) G)61-:65 S3'()#+'613% 8#&-.6 /)(0&'#12(335 1#)%#'61367 :)6;'%1 183

1

2

3

4

5

6



МАГІСТЕРСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ГРАФІЧНОГО 

ДИЗАЙНУ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ 2021 РІК

Збірник статтей #5

Дизайн та верстка статтей — автори статтей
Дизайн збірника — Захар Кривошия



🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱



Людмила Вавринів

Юлія Ганик

Юстина Гнилякевич

Захар Кривошия

Анастасія СобольНадія Дробіняк Тимур Осінський

Тетяна Бажанюк

Софія Лісовська

Інна ОнуфрикІрина Кирич

Марта Хміляр

Марія Сорока

Яна Крикун

Валерія Назаренко

2021


	 zbirnyk 1-7
	4-15 Ганик_Юля
	16-27 Софія Лісовська
	28-39 inna
	40-51 Тимур_Осінський
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